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TANTANGAN IMPLEMENTASI EXIT-EXAM
MAHASISWA BIDANG KESEHATAN 
PADA POLTEKKES KEMENKES BANDUNG.
Oleh: Chris Sriyanti, SST., S.Keb., Bd., M.Keb

      Tahun 2021 ini menjadi tahun “istimewa” bagi para mahasiswa bidang kesehatan. Ada
apakah gerangan? Tahun ini pemerintah secara resmi telah menetapkan implementasi exit
exam bagi mahasiswa bidang kesehatan, yang berarti bahwa mahasiswa baru akan
dinyatakan lulus apabila telah dinyatakan kompeten dari hasil uji kompetensi nasional
bidang kesehatan. Hal tersebut sebagai pengejawantahan dari UU No 36 Tahun 2014
tentang tenaga kesehatan pasal 21 bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa
pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional.
Selanjutnya hasil dari uji kompetensi tersebut merupakan salah satu syarat kelulusan
mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)
Permendikbud No 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi
Mahasiswa Bidang Kesehatan.
    Dengan diimplementasikannya kebijakan tersebut, maka hal itu menjadi tantangan
besar bagi civitas akademika Poltekkes Kemenkes Bandung. Aktivitas Kuliah Mahasiswa
(AKM) harus dilaporkan secara tepat waktu dan valid sebagai pertanggungjawaban
kepada masyarakat tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi.

....Uji KOmptensi Nasional



Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran uji kompetensi nasional tenaga kesehatan
(UKOM-Nakes), pelaporan data AKM mahasiswa sangat berpengaruh, karena mahasiswa
dapat mendaftar apabila telah terlaporkan seluruh aktivitasnya sesuai dengan SKS
minimal ataupun SKS yang harus ditempuhsesuai dengan program studinya.
  Pada saat mendaftarkan mahasiswa untuk mengikuti uji kompetensi exit-exam,
perguruan tinggi juga diwajibkan menyediakan ruang komputer/Computer Based Test
(CBT) baik milik sendiri maupun bermitra dengan institusi lain sebagaimana yang
tercantum dalam Keputusan Dirjen Nomor 42/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan UKOM-Nakes. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi
Poltekkes Kemenkes Bandung untuk memenuhi sarana prasarana, khususnya untuk
menambah penyediaan laboratorium computer yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
CBT sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
    Bagi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung sendiri, hal ini juga menjadi
tantangan untuk memastikan mahasiswa dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan
yang telah ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan selain dari meningkatkan mutu proses
pembelajaran diantaranya adalah dengan membuat tipe soal cerita (vignette) yang
menggambarkan berbagai kasus nyata di lapangan sesuai dengan kompetensi yang harus
dimiliki berdasarkan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sehingga
mahasiswa terbiasa dengan soal-soal yang ditemui pada saat UKOM-Nakes. Selain itu
para dosen juga melakukan review serta analisis terhadap soal yang diberikan sehingga
jumlah soal yang baik terus bertambah. Penguatan dosen dalam pembuatan soal (item
development), review soal (item review), serta adanya Item Bank Administrator (IBA) perlu
terus dilakukan untuk tetap menjaga mutu lulusan. Proses penilaian yang meibatkan
dosen ini juga menjadi bagian penting dalam penentuan kelulusan UKOM-Nakes karena
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) memberikan proporsii sebesar 60%, selain nilai UKOM
yang hanya memiliki proporsi 40% saja.

Tantangan bagi Dosen

untuk meningkatkan mutu

proses pembelajaran



dengan adanya sertifikat kompetensi sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan
oleh Komite Nasional UKOM-Nakes. Mahasiswa yang dinyatakan belum kompeten masih
menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk membekali mereka menghadapi UKOM-
Nakes selanjutnya.
    Saat ini Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki 20 program studi yang terdiri dari 10
program Diploma III, 7 (tujuh) program sarjana terapan dan 3 (tiga) program pendidikan
profesi. Pada tahun 2021 ada 9 (Sembilan) Program Diploma III, 3 (tiga) program sarjana
terapan, dan 1 (satu) program pendidikan profesi. 12 (dua belas) program studi vokasi
diselenggaraan oleh komite nasional UKOM-Nakes, sedangkan 1 (satu) program
pendidikan profesi dietisien dilaksanakan oleh Organisasi Profesi (OP) dan Asosiasi
Institusi Pendidikan (AIP).     

tanggung jawab
perguruan tinggi
untuk membekali
mereka menghadapi
UKOM-Nakes

MAHASISIWA MENJADI
BAGIAN YANG TIDAK BISA
DIPISAHKAN DALAM
IMPLEMENTASI EXIT-
EXAM

Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan yang
menjadi syarat dalam melamar pekerjaan baru dapat
diperoleh apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus
dari perguruan tinggi (PT). Dengan implementasi exit-
exam bagi mahasiswa bidang kesehatan ini otomatis
persyaratan lulus dari PT dapat diraih apabila
mahasiswa telah dinyatakan kompeten yang dibuktikan 

HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG
KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES BANDUNG
S.D BULAN OKTOBER 2021

adalah sebagai berikut: 100% mahasiswa program studi pendidikan profesi dietisien
dinyatakan kompeten pada UKOM-Nakes yang diselenggarakan oleh OP dan AIP. Untuk
pendidikan vokasi (Program Diploma III dan sarjana terapan), sampai dengan
pengumuman kelulusan UKOM-Nakes bulan Oktober tercatat sebanyak 747 mahasiswa
yang mengikuti first taker UKOM-Nakes dan 742 diantaranya dinyatakan kompeten
(99,33%). Untuk rincian dari masing-masing program dapat dilihat pada grafik di bawah
ini.



GRAFIK KELULUSAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN UNTUK PROGRAM DIPLOMA 3 
POLTEKKES KEMENKES BANDUNG TAHUN 2021

 

GRAFIK KELULUSAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN UNTUK PROGRAM 
SARJANA TERAPAN POLTEKKES KEMENKES BANDUNG TAHUN 2021

 

Hasil yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Bandung ini cukup menggembirakan,
karena grafik kelulusan UKOM-Nakes ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil ini
dapat menjadi salah satu tolak ukur kualitas proses pendidikan di Poltekkes Kemenkes
Bandung. Mutu menjadi amanat bagi perguruan tinggi untuk menjamin lulusannya sesuai
dengan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sehingga masyarakat
mendapatkan layanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang kompeten. Hal tersebut
tidak dapat terlaksana apabila tidak ada kerjasama dari seluruh warga Poltekkes
Kemenkes Bandung sehingga super tim perlu diperkuat untuk menuju visi dan misi
Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah dicita-citakan bersama.



    Seluruh Negara di dunia dan khususnya Indonesia pada saat ini menghadapi situasi

pandemi virus corona atau lebih dikenal dengan Covid-19. Pencegahan dan pengen-

dalian dari Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari adanya kondisi lingkungan hidup.

Semakin bagus dan baik kualitas lingkungan hidup maka semakin bagus dan baik pula

ketangguhan diri, keluarga dan imunitas dalam tubuh. Salah satunya adalah faktor

lingkungan merupakan faktor utama dalam penyebaran..

       Covid -19 berdampak pada meningkatnya jumlah limbah medis sehingga membebani

fasilitas pelayanan kesehatan (Calma, 2020). Pada bulan Maret 2020 limbah medis di

Malaysia meningkat sebesar 10% dari bulan sebelumnya (Hakim, 2020) di Jakarta

meningkat 30% (Rikin, 2020) sedangkan di Kota Wuhan China terjadi peningkatan dari 40

ton menjadi 240 ton per hari (Brunell, 2020) dikutip dari jurnal (Yolarita & Kusuma, 2020)

Timbulan limbah yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri 2.900

rumah sakit, 10.062 puskesmas, 8.841 klinik, laboratorium kesehatan, 26.418 Apotek, unit

transfusi darah, optikal menghasilkan timbulan limbah 456,18 ton/hari dari limbah

tersebut sebanyak 384,120 ton/hari dikelola oleh jasa pihak ke-3 (tiga) pengolah limbah

dan sebanyak 71,53 ton/hari dikelola sendiri oleh 111 rumah sakit yang memiliki izin

incinerator, 2 autoclave rumah sakit yang berizin dan 6 autoclave rumah sakit yang masih

memproses izin outoclave. Dari data tersebut masih terdapat selisih timbulan limbah

dengan kapasitas pengolah limbah sebanyak 0,5 ton/hari (Sofwan, 2021).

    Timbulan limbah medis dari 105 rumah sakit rujukan Covid-19 dan pusat isolasi mandiri

Propinsi Jawa Barat pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020 timbulan limbah

medis sebanyak 2.287 ton sedangkan jumlah limbah Covid-19 sebanyak 173,3 ton.

Rumah sakit yang ada di Jawa Barat pada tahun 2020 sebanyak 371 dan hanya 95 rumah

sakit yang melaporkan timbulan limbah medis dan limbah Covid-19 ke Dinas Kesehatan

Propinsi Jawa Barat. Adapun jumlah timbulan limbah Covid-19 dari bulan Januari sampai

dengan bulan Juni Tahun 2021 sebanyak sebanyak 871,5 ton (Erdani, 2021).

Oleh : Elanda Fikri
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'' Semakin bagus dan baik kualitas lingkungan hidup maka semakin bagus dan baik
pula ketangguhan diri, keluarga dan imunitas dalam tubuh ''



    Timbulan limbah medis dari 105 rumah sakit rujukan Covid-19 dan pusat isolasi mandiri

Propinsi Jawa Barat pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020 timbulan limbah

medis sebanyak 2.287 ton sedangkan jumlah limbah Covid-19 sebanyak 173,3 ton.

Rumah sakit yang ada di Jawa Barat pada tahun 2020 sebanyak 371 dan hanya 95 rumah

sakit yang melaporkan timbulan limbah medis dan limbah Covid-19 ke Dinas Kesehatan

Propinsi Jawa Barat. Adapun jumlah timbulan limbah Covid-19 dari bulan Januari sampai

dengan bulan Juni Tahun 2021 sebanyak sebanyak 871,5 ton (Erdani, 2021).

   Penanganan limbah medis Covid-19 perlu ditangani secara serius. Penelitian

membuktikan bahwa penyebab Covid-19, Virus Severe Acute Respiratory Syndrome

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), bisa bertahan dalam kondisi (suhu dan kelembaban)

tertentu. Butuh waktu beberapa hari bagi virus tersebut untuk tidak aktif menulari

manusia, tergantung pada jenis material permukaan. Namum, dengan proses desinfeksi

standar (penggunaan sabun, desinfektan atau dengan pemanasan) virus tersebut akan

mudah untuk tidak aktif atau dengan kata lain tidak menular (Prasetiawan, 2020).

Mengingat besarnya dampak negatif limbah B3 yang ditimbulkan maka penanganan

limbah B3 harus dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan dimulai dari tahap

pemilahan tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan sementara

sampai dengan tahap pengolahan. Untuk limbah padat Covid-19 penangangannya mulai

dari tahap pemilahan, pewadahan dengan diberikan desinfeksi, pengangkutan,

penyimpanan di TPS B3 dengan diberikan desinfeksi dan pengolahan oleh pihak ke-3

(tiga) diberikan desinfeksi.

        Penelitian (Maharani et al., 2017), Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (LB3) di RS. Roemadi Muhammadyah Semarang, belum memenuhi

persyaratan sesuai Permen LHK No. 56 Tahun 2015 seperti belum adanya pelabelan dan

simbol pada kantong plastik, penyimpanan limbah yang disimpan lebih dari 2 hari dalam

TPS, Tempat Penyimpanan Sementara yang belum memiliki alarm tanda bahaya dan

fasilitas P3K, masih ditemukan adanya pemadatan atau penekanan pada limbah

menggunakan kaki, belum adanya jalur khusus pengangkutan dan kelalaian petugas

terhadap penggunaan alat pelindung diri dalam proses pengangkutan limbah.

        Penelitian (Yolarita & Kusuma, 2020) Pengelolaan Limbah B3 Medis Rumah Sakit di

Sumatera Barat pada Masa Pandemi Covid-19, jumlah limbah B3 selama pandemi Covid-

19 mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat, pengelolaan limbah B3 medis rumah sakit di

Propinsi Sumatera Barat pada masa pendemi Covid-19 belum sepenuhnya dilakukan

terutama pada praktik penyimpanan limbah B3 medis, pemilahan jalur khusus,

pelaksanaan desinfeksi serta ketidakpatuhan petugas dalam menggunakan APD.

    Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan adanya pengelolaan limbah Covid-19

sesuai dengan aturan. Pengelolaan limbah dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan

yang dilakukan terhadap limbah, yang dimulai dari tahap pengumpulan ditempat

sumber, pengangkutan, penyimpanan/ penampungan, serta tahap pengolahan akhir

yang berarti pembuangan atau pemusnahan (Djohan dan Halim, 2013).



      Permasalahan lain terkait penanganan limbah medis Covid-19 di salah satu RS di Jawa

Barat dimulai dari tahap pemilahan yang masih bercampur dengan limbah medis lainnya,

penyimpanan sementara belum dilakukan pemberian desinfektan secara berkala dan

pada saat volume limbah sudah ¾ pengemasan untuk pengikatanannya masih

menggunakan ikatan kelinci, tempat pengumpilan sementara di ruangan isolasi ada

sebagian ruangan isolasi belum disediakan whell bin masih ada yang terletak dilantai,

pada tahap pengangkutan troly melebihi ¾ dan dalam kondisi tidak tertutup serta belum

memiliki jalur khusus untuk pengangkutan limbah sehingga bersatu dengan jalur

pegawai, pengunjung dan pasien. Pada tahap penyimpanan limbah medis padat Covid-

19 di TPS B3 belum dilakukan pemberian desinfektan secara berkala pada limbah yang

akan disimpan di TPS B3 dan tidak tersedia cold Storage untuk penyimpanan limbah

yang lebih dari 2 x 24 jam, penyimpanan limbah di TPS tidak terdapat jarak antar limbah

dan belum dipasang palet secara keseluhan dan troly penyimpanan limbah dalam

keadaan terbuka dan pada saat limbah diserahkan ke pihak ke-3 tidak dilakukan

pemberian desinfektan secara berkala.

 Berdasarkan fenomena permasalahan yang ditemukan, maka perlu kiranya untuk

menyusun Sistem Pengelolaan Limbah Medis Padat Covid-19 sehingga tidak

menimbulkan risiko terhadap pekerja ataupun terhadap lingkungan yang berada di

sekitar pelayanan kesehatan itu sendiri.

Timbulan Limbah Medis Padat Covid-19

 Tren kenaikan jumlah timbulan limbah medis terjadi di seluruh negara di dunia. Selama

wabah Covid-19 berlangsung di Provinsi Hubei, Tiongkok, tercatat kenaikan 6 kali

timbulan normal limbah medis, dari 40 ton/hari menjadi 240 ton/hari (Shi dan Zheng,

2020). Asian Development Bank (ADB) memprediksi DKI Jakarta saja akan menghasilkan

limbah medis 212 ton/hari. Sementara itu jumlah fasilitas pengelolaan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) yang ada di Indonesia masih terbatas. Fakta menunjukkan

bahwa dari 132 Rumah Sakit (RS) rujukan yang ditunjuk pemerintah untuk merawat

pasien Covid-19, baru 20 RS saja yang memiliki insinerator berizin. Di sisi lain, dari total

2.889 RS yang beroperasi, baru 110 RS saja yang memiliki fasilitas insinerator berizin

(Soemiarno, 2020). 

... fasilitas pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) yang ada di

Indonesia masih terbatas.



      Limbah medis di Indonesia tergolong ke dalam limbah B3 yang pengelolaannya diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan prinsip kewaspadaan

dan menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan.

Dibutuhkan perlakuan dan fasilitas khusus sejak limbah itu dihasilkan (from cradle)

hingga dimusnahkan (to grave). 

      Limbah medis Covid-19 perlu ditangani secara serius. Penelitian membuktikan bahwa

penyebab Covid-19, virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-

2), mampu bertahan dalam kondisi (suhu dan kelembapan) tertentu. Butuh waktu

beberapa hari bagi virus tersebut untuk tidak aktif menulari manusia, tergantung pada

jenis material permukaan media hidupnya. Namun, dengan proses disinfeksi standar

(penggunaan sabun, disinfektan atau dengan pemanasan) virus tersebut akan mudah

untuk tidak aktif atau dengan kata lain tidak menular (Chin, dkk, 2020). Bayangkan saja

jika limbah medis Covid-19 dibuang begitu saja tanpa penanganan, seperti yang terjadi

di beberapa Kota di Indonesia, tentu akan menimbulkan permasalahan baru di tengah

upaya pemerintah memutus mata rantai penularan Covid-19.

      Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa kapasitas

pengolahan limbah medis fasyankes seluruh Indonesia baru mencapai 70,21 ton/ hari.

Ditambah dengan kapasitas jasa pengolahan oleh pihak ketiga sebesar 244,08 ton/hari

(Soemiarno, 2020). Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa

kapasitas pengolahan limbah medis fasyankes baru mencapai 53,12 ton/hari ditambah

kapasitas jasa pengolahan oleh pihak ketiga sebesar 187,90 ton/hari. Dengan jumlah

fasyankes sebanyak 2.889 RS, 10.062 puskesmas, 7.641 klinik, dan fasilitas lain seperti

laboratorium kesehatan, apotek, dan unit transfusi darah, diprediksi limbah medis yang

dihasilkan Indonesia per hari sebanyak 294,66 ton, dengan kata lain defisit 70,432

ton/hari (Nurali, 2020). Angka ini bahkan belum termasuk timbulan limbah medis yang

dihasilkan pada tingkat rumah tangga berupa masker dan sarung tangan yang jumlahnya

turut meningkat. 

     Fakta ini perlu mendapatkan respons yang baik dari pemerintah. Meskipun angka

persis kenaikan timbulan limbah medis di Indonesia belum dirilis oleh pihak berwenang,

namun pemerintah dituntut untuk meningkatkan kapasitas pengolahan limbah medis

beberapa kali lipat dari kapasitas yang ada saat ini.

Gap Kapasitas
Pengelolaan Limbah
Medis Indonesia



       KLHK menyampaikan bahwa solusi penanganan gap kapasitas pengolahan limbah

medis sedang diupayakan dengan melibatkan pihak lain. Kapasitas dasar pengolahan

dengan proses insinerasi saat ini adalah 314,53 ton/hari yang berasal dari kapasitas

pengolahan fasyankes 70,45 ton/hari dan kapasitas pengolahan pihak ketiga (swasta)

sebesar 244,08 ton/hari. Kemampuan jasa pengolah limbah B3 (swasta berizin), bila

dioptimalkan untuk mengatasi limbah medis Covid-19, sebenarnya dapat mencapai

679,2 ton/hari. Jumlah ini masih bisa ditambah dengan melibatkan pihak industri yang

memiliki fasilitas insinerasi, seperti klin semen. Dengan meminjam kurang lebih 1%

kapasitas pemusnahan pada kiln (tanur) semen, maka akan dihasilkan kapasitas

pengolahan sebesar 127,61 ton/hari sehingga kapasitas cadangan yang dimiliki

Indonesia saat ini dapat mencapai 877,26 ton/ hari (Soemiarno, 2020). Angka ini tentunya

cukup menggembirakan di tengah kekhawatiran terhadap kapasitas pengolahan limbah

medis yang masih rendah. Walaupun terkesan terlambat, KLHK menyampaikan bahwa

pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 oleh fasyankes sudah menjadi program

prioritas nasional. Pemerintah berencana akan membangun fasilitas tersebut di 32 lokasi

dalam kurun waktu 2020-2024.

 Pengaruh Limbah Pelayanan Kesehatan terhadap Lingkungan dan Kesehatan

     Pengelolaan limbah rumah sakit apabila tidak dilakukan dengan baik atau tidak saniter

dapat menimbulkan dampak yang terhadap lingkungan dan kesehatan (Asmadi, 2013).

1.  Pengaruh terhadap lingkungan

a)Merosotnya mutu lingkungan rumah sakit yang dapat mengganggu dan menimbulkan   

   masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan rumah sakit maupun  

    masyarakat luar.

b)Limbah medis yang mengandung berbagai macam bahan kimia beracun, buangan  

    yang terkena kontaminasi serta benda-benda tajam dapat menimbulkan gangguan  

   kesehatan berupa kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja.

c)Limbah medis yang berupa partikel debu dapat menimbulkan pencemaran udara yang 

   akan menyebabkan kuman penyakit menyebar dan mengkontaminasi peralatan medis   

   ataupun peralatan yang ada.

d)Pengelolaan limbah medis yang kurang baik akan menyebabkan estetika lingkungan 

   yang tidak sedap dipandang, sehingga dapat menimbulkan gangguan kenyamanan   

   pasien, petugas, pengunjung serta masyarakat sekitar.

e)Apabila terjadi pembakaran limbah rumah sakit yang tidak saniter asapnya akan 

    menganggu pernapasan, penglihatan, dan penurunan kualitas udara.

...pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 oleh
fasyankes sudah menjadi program prioritas nasional.



Kendala Pengelolaan Limbah Medis

Proses pengurangan dan pemilahan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan masih

belum dilaksanakan secara optimal.

Tercampurnya limbah medis dan limbah non medis (Khumaidi et al., 2016)

Belum adanya pedoman/petunjuk pelaksanaan untuk pemilahan.

Tempat/wadah plastik dengan wadah khusus sulit ditemukan dan mahalnya plastik

berwarna kuning untuk limbah medis.

Pelabelan wadah penampung limbah medis masih belum memadai.

Belum terpenuhinya syarat penyimpanan limbah medis selama 2 x 24 jam, terkhusus

untuk kasus di luar kota dan di luar Pulau Jawa.

Beberapa TPS Limbah di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan tidak berfungsi

dengan baik, dan masih banyak yang belum memiliki cold storage.

Terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki dokumen

lingkugan terkait fasilitas penyimpanan, belum memiliki bangunan penyimpanan

(TPS), dan terkendala dengan proses perizinan TPS limbah (belum memiliki izin).

Sebagian Fasyankes melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pengangkut

tanpa berhubungan dengan dan mengetahui jasa pengolah akhir. Hal ini bisa

menimbulkan penyimpangan karena kapasitas pengolahan merupakan faktor

penting dalam keseluruhan siklus pengelolaan limbah B3.

Kendala pada hari-hari libur besar (misalnya pada hari raya) dimana ada pembatasan

penggunaan jalan bagi jasa pengangkutan limbah B3 yang mengakibatkan tidak

tercapainya batas waktu angkut limbah B3. Pengangkutan limbah B3 harus masuk ke

dalam daftar kendaraan prioritas atau dikecualikan dari pembatasan pengangkutan

(seperti BBM, dan bahan pokok).

   Kendala dalam proses pengelolaan limbah medis yang telah diringkas dari tahapan

pengelolaan dan kelompok masalah yang dibuat menurut (Soemiarno, 2018) dalam peta

jalan (roadmap) pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes),

adalah sebagai berikut :

1.Pengurangan dan pemilahan

Kendala dalam proses pengurangan dan pemilahan limbah di fasilitas pelayanan

kesehatan yaitu :

2.Pewadahan dan penyimpanan

3.Pengangkutan

"beberapa faskes yang belum memiliki dokumen lingkugan terkait fasilitas
penyimpanan....."



Fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah perkotaan umumnya

berbatasan dengan permukiman padat penduduk, tidak dapat mengoperasikan

insinerator tanpa mengganggu penduduk.

Banyak fasilitasi pelayanan kesehatan yang menghentikan penggunaan unit

pengolah insinerator yang telah dimiliki dikarenakan beberapa faktor seperti

insinerator sudah rusak, dan insinerator berfungsi namun tidak memiliki izin, tinggi

cerobong yang tidak memenuhi persyaratan, dan masih menghasilkan emisi asap

yang mengganggu area sekitar. 

Pilihan untuk menggunakan jasa pengolah pihak ketiga, menimbulkan kendala baru

berupa biaya untuk pengangkutan dan pengolahan akhir.

Terbatasnya data ketersediaan produsen alat insinerator, di mana beberapa

Fasyankes sangat memerlukan data ini untuk memperoleh alat insinerator yang baik

dan memenuhi standar.

Belum adanya pengelolaan limbah B3 cair dari pengoperasian insinerator.

Masih terbatasnya laboratorium uji emisi untuk menganalisis emisi insinerator, serta

biaya uji emisi yang mahal. 

Belum banyak digunakannya teknologi pengolahan menggunakan autoklaf,

demikian pula pengalaman untuk pengelolaan limbah hasil autoklaf. Teknologi

alternatif harus diteliti dan dikembangkan.

Beberapa jasa pengolahan limbah B3 telah mengalami kelebihan limbah B3 yang

dikirim melalui jasa pengangkut. Hal ini bisa menimbulkan penumpukan di lokasi

pengolah, ataupun di area Fasyankes.

Biaya penyerahan bottom ash (abu insinerator) ke PPLI mahal dan proses kerjasama

dengan PPLI B3 dianggap sulit.

Belum banyak Fasyankes yang memanfaatkan metode penimbunan untuk limbah

medis sebagaimana diatur dalam Permen LHK P.56/2015.

Penimbunan abu insinerator masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan TPA

sanitary/controlled landfill.

4.Pengolahan

5.Penimbunan

Momentum Perbaikan
Pengolaan Limbah Medis

Harus diakui bahwa tidak ada negara yang benar-benar siap menghadapi wabah Covid-

19, termasuk Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi gap

kapasitas limbah medis Covid-19 patut diapresiasi. Namun, terdapat beberapa catatan

yang perlu diperhatikan menanggapi respons tersebut. Pertama, teknologi pengolahan

masih tergantung pada insinerator. Faktanya, teknologi ini sudah mulai ditinggalkan

karena berpotensi mengemisikan merkuri dan dioksin (Damanhuri, 2020). 



     Kedua, fasilitas pengelolaan limbah medis baik oleh fasyankes maupun pihak swasta

tidak tersebar merata di seluruh Indonesia. Dari kapasitas dasar sebesar 314,29 ton/ hari,

267,20 ton/hari-nya berada di pulau Jawa dan tidak ada sama sekali di region Maluku

dan Papua. Ini menyebabkan prinsip pengelolaan limbah B3 tidak terpenuhi, yaitu

precautionary principle (secepat mungkin) dan proximity principle (sedekat mungkin).

Hal ini diperparah lagi dengan keterbatasan jumlah transporter berizin yang baru dimiliki

oleh 140 penyedia jasa. Sebagai solusi jangka pendek, pelibatan pihak industri yang

memiliki fasilitas insinerasi perlu dipertimbangkan, mengingat di region Maluku dan

Papua terdapat beberapa industri yang dimaksud. 

      Ketiga, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang sehat bagi jasa pengolah

dan pengangkutan limbah medis. Rendahnya investasi usaha bidang ini salah satunya

diakibatkan oleh perizinan yang rumit. Bila perlu, saat minat investor masih dirasa rendah,

pemerintah harus tetap hadir dengan mengembangkan jasa pengolahan limbah medis

berbasis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Keempat, pemerintah perlu mengembangkan skema pembiayaan dalam rangka

mendukung pengelolaan limbah medis yang sangat membebani fasyankes di masa-masa

sulit seperti sekarang. Menurut Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI),

neraca keuangan RS sangat terganggu sehingga dikhawatirkan berimplikasi pada

penurunan pelayanan RS (Partakusuma, 2020). Bila RS mengabaikan pengelolaan limbah

medis karena keterbatasan anggaran, maka potensi bocornya limbah medis ke

lingkungan akan semakin besar dan berbahaya bagi manusia. 

    Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna mengatasi gap kapasitas pengolahan

limbah medis, baik melalui optimalisasi kapasitas dasar atau menambah kapasitas

cadangan yang sehingga kapasitas total mencapai 877,26 ton/hari, kurang lebih 3 kali

kapasitas cadangan. Sehingga kedepan diharapkan untuk mengembangkan teknologi

pengelolaan limbah medis yang tidak hanya bergantung pada teknologi insinerasi,

menyebarkan fasilitas pengolahan tersebut ke seluruh Indonesia, serta meningkatkan

iklim investasi jasa pengolahan dan pengangkutan limbah medis. 

  Wabah Covid-19 seharusnya dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk

memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3. Penerapan

pemilahan sampah dan limbah B3 sedari sumber merupakan salah satu upaya untuk

memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui limbah medis.

....pemerintah harus tetap hadir dengan mengembangkan jasa
pengolahan limbah medis berbasis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



PKNT

CIMAHI - TOP
Cipta Inovasi Masyarakat Hadapi Tanggap Operasi Pandemi

D I T U L I S  O L E H  E L A N D A  F I K R I

Inovasi ini merupakan sebuah model pembelajaran colaboratif dan

implementataif di masa pandemi. model iini diberi nama dengan CIMAHI-

TOP yang merupakan singkatan dari Cipta Inovasi Masyarakat Hadapi

Tanggap Operasi Pandemi. Model ini dikembangkan dalam rangka

pemberdayaan masyarakat di wilayah ring 1 Poltekkes Kemenkes Bandung,

melibatkan 786 mahasiswa, 81 pembimbimbing dan para stakeholder di

wilayah Pemkot Cimahi. Model ini dikembangkan dengan blended learning

(daring dan luring). Dimulai dari Survey dan analisis data dengan melakukan

pre-reading data dan artikel, selanjutnya dilakukan identifikasi msalah,

rencana tindakan, dan proses implementasi melalui kegiatan FGD, stadium

general, pembuatan media, hingga melakukan roleplay bersama masyarakat.

Output kegiatan ini adalah kenaikan pemahaman masyarakat Kota Cimahi

sebesar 80,3% dalam upaya preventive dan promotive pada program CIMAHI-

TOP (3 Kecamatan, 15 Kelurahan di Kota Cimahi), 

dengan
PENDEKATAN IPE

2021 



yang sebelumnya 68%. Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini juga menghasilkan

media promosi kesehatan yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat dalam menjawab tantangan pandemi Covid-19 di Kota Cimahi

(pamflet (1%), leaflet (25,4%), poster (31,3%), video edukasi (26,4%), banner

(8,5%), sticker (1,5%), twibbon (0,5%), radio spot (1%), booklet (2,5%), flipcard

(0,5%), mug (1%) dan spanduk (1%), dihasilkan 201 media inovasi (kekayaan

intelektual Kota Cimahi dan Poltekkes Kemenkes Bandung).

Kegiatan CIMAHI-TOP dilaksanakan dalam rangka mendukung program

pemerintah dalam penanganan Covid-19. Karena kita tahu, pandemi Covid-19

telah membawa perubahan besar dalam perilaku politik, sosial ekonomi,

pendidikan, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan “normal” kita sehari-

hari. Di sektor pendidikan, pola pembelajaran dengan tatap muka langsung di

kelas, banyak yang terhenti karena adanya anjuran physical distancing sebagai

salah satu upaya untuk mencegah penularan Covid-19. Demikian juga dengan

CIMAHI-TOP yang semestinya memberikan ruang yang cukup bagi

mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dan belajar bersama dengan

masyarakat, mengalami kendala terkait pelaksanaannya. 

TUJUAN INOVASI



CIMAHI-TOP merupakan bagian dari perkuliahan yang memiliki peran

strategis dalam mengintegrasikan ranah pengabdian dengan pendidikan dan

penelitian sehingga kepedulian dan kepekaan sosial (cisi vic responsibility)

mahasiswa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-

alternatif model pelaksanaan selama masa pandemi Covid-19 untuk

mendorong lahirnya generasi yang bertanggung jawab dan tanggap terhadap

kondisi kekinian masyarakat. 

Penetapan tempat CIMAHI-TOP berdasarkan pertimbangan kesesuian

program pemerintah dan institusi pendidikan, yakni dilaksanakan di Kota

Cimahi, dengan pertimbangan bahwa Kota Cimahi merupakan salah satu kota

berisiko tinggi sebaran covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal

diperlukan penanganan yang komprehensif dari pemerintah, petugas

kesehatan, keluarga dan masyarakat yang memberikan pengaruh besar

terhadap penanganan Covid-19 di Kota Cimahi. 

ASPEK KEBAHARUAN
Ide ini dibangun berdasarkan keadaan yang saat ini terjadi, yakni proses

pembelajaran yang harus dilaksanakan tetapi terkendala dengan pandemi yang

masih berlangsung. Ditambah waktu itu Kota Cimahi merupakan salah satu

kota berisiko tinggi sebaran covid-19 di Provinsi Jawa Barat (zona merah).

Adapun zona merah penyebaran Covid-19 diantaranya Kota Depok, Kabupaten

Karawang, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten

Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Berdasarkan data Dinkes

Kota Cimahi, kasus Covid-19 hingga Senin (14/12/2020) mencapai 1.524 kasus.

Rinciannya 587 positif aktif, 891 dinyatakan sembuh, dan 46 meninggal dunia.

Peningkatan jumlah kasus, berbanding lurus dengan tingkat keterisian ruang

isolasi khusus Covid-19 di sejumlah rumah sakit rujukan. Kelebihan model ini

dapat diimplementasikan saat pandemi Covid-19, sehingga tidak menimbulkan

risiko untuk civitas akademika dan masyarakat. Keberhasilan inovasi  dapat

dilihat dari peningkatan pemahaman masyarakat menjadi 80,3%, menghasilkan

201 media inovasi, hingga berkurangnya angka kasus Covid-19 di Kota Cimahi

(angka kesembuhan pasien meningkat 93,3%). inewsjabar.id (11 maret 2021)



ASPEK EFEKTIVITAS 
Inovasi yang dibuat tentunya berdampak pada kegiatan IPE (Interprofessional

Education) di bawah Poltekkes Kemenkes Bandung. Kegiatan ini membawa

pengaruh kebijakan, khususnya dalam tata laksana upaya preventive dan

promotif penanganan Covid-19. Bahkan pada saat selesai kegiatan ini

menunjukkan angka kesembuhan Covid-19 di Kota Cimahi meningkat menjadi

93,3%.Berkaitan dengan sejauh mana mewujudkan inovasi ini, tentunya inovasi

ini sudah diimplementasikan, bahkan sudah dibuat roadmap pada tahun

selanjutnya. Tidak hanya berhenti di tahun 2021 dengan CIMAHI-TOP tetapi

akan ada program lain kedepan, seperti CIMAHI BANGKIT (2021-2022),

CIMAHI BERPADU (2022-2023), CIMAHI TECHNO-LEARN (2023-2024),

sampai pada CIMAHI-ZECO (2024-2025). Dapat dilihat sesuai dengan rodmap

berikut ini.



meningkatkan mutu
layanan kepada publik

secara lebih cepat, tepat
dan profesional yang

dilandasi dengan semangat
melayani dengan hati

Totalitas Tanpa Batas Bangun Komitmen Menuju 

Zona Integritas – Wilayah Bebas Dari Korupsi 

Poltekkes Kemenkes Bandung Juara
 

Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai
salah satu lembaga di bawah naungan
Kementrian Kesehatan yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat dituntut
untuk mulai melakukan reformasi birokrasi
melalui pembangunan zona integritas
(PZI). Reformasi Birokrasi mulai
digaungkan sejak tahun 2009 yang
mengacu kepada Peraturan Presiden No.
81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang mana
pada tahun 2021 ini memasuki tahap kedua
dan menuju periode ketiga atau periode
akhir masa berlaku road map. 
Pembangunan Zona Integritas mengacu
kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan
dari Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBK/WBBM) serta mengacu
kepada Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBK/WBBM).
Reformasi Birokrasi secara konsisten dan
berkelanjutan dijalankan di Indonesia,
dimana lembaga-lembaga pelayanan
publik harus melakukan penilaian untuk
mendapatkan predikat lembaga yang 

Oleh : Sri Wisnu Wardani, SST., M.Keb

menerapkan pembangunan Zona
Integritas WBK/WBBM. 
Reformasi birokrasi di Poltekkes
Kemenkes Bandung essensinya bukan
gebrakan pertama untuk meraih predikat
WBK/WBBM saja namun secara normatif
hal ini merupakan suatu upaya untuk lebih
sistematik dalam meningkatkan mutu
layanan kepada publik dengan melakukan
penataan kembali sistem penye-
lenggaraan organisasi sehingga dapat
melayani masyarakat pengguna secara
lebih cepat, tepat dan profesional yang
dilandasi dengan semangat melayani
dengan hati dalam mewujudkan good
governance dan clean glovernment yang
bersih transparan serta akuntabel. 



kerja pemerintahan misalnya PolKesBan
ditunjuk sebagai salah satu sentra
vaksinasi eradikasi Pandemic Covid-19.
Seluruh komponen yang ada di PolKesBan
dituntut senantiasa menerapkan nilai-nilai
dalam Pembangunan zona intergritas
WBK/WBBM. Nilai-nilai reformasi birokrasi
WBK/WBBM secara konseptual dan
kultural sudah mulai diterapkan dan
dilaksanakan menjadi nilai-nilai budaya
kerja dan budaya mutu kelembagaan di 
Poltekkes Kemenkes Bandung sejak mula
pertama Poltekkes Kemenkes Bandung ini
berdiri. 
Nilai-nilai birokrasi seperti pelayanan yang
bersih, akuntabel, berkinerja tinggi,
birokrasi yang efektif serta efisien,
melayani publik dengan kualitas dan
kinerja tinggi menjadi suatu budaya mutu
yang nyata diterapkan dalam kehidupan
organisasi di Poltekkes Kemenkes
Bandung.

 

...meskipun upaya
pertama belum berhasil,

tapi kami tidak patah
semangat

Tahun 2020, Poltekkes Kemenkes Bandung
mulai mematangkan diri untuk mengikuti
penilaian sebagai lembaga yang
menerapkan reformasi birokrasi dengan
melakukan pembangunan zona integritas
(PZI) menjadi wilayah bebas dari korupsi –
wilayah birokrasi bersih melayani. Tahapan
proses penilaian dilewati secara konsisten
dan disiplin mengikuti ketentuan
pedoman penilaian dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2020
Poltekkes Kemenkes Bandung belum
diberikan waktu terbaik untuk meraih
predikat lembaga yang menerapkan
WBK/WBBM. Ketidakberhasilan di Tahun
2020 menjadi pemicu semangat civitas
akademika di Poltekkes Kemenkes
Bandung untuk lebih menyiapkan diri
mengikuti penilaian di Tahun 2021.
Komitmen dibangun lebih kuat dari mulai
level top manajemen, dosen, tenaga
kependidikan, mahasiswa, stakeholder,
serta komponen-komponen penunjang
lainnya untuk menyelenggarakan
reformasi birokrasi dalam setiap tatanan
layanan yang dilaksanakan di Poltekkes
Kemenkes Bandung. Yel yel PolKesBan
Juara melayani dengan hati senantiasa
digaungkan dalam setiap ajang yang
digelar oleh PolKesBan baik pada lingkup
akademik maupun non akademik.
Birokrasi layanan lebih dioptimalkan agar
mampu melayani masyarakat dengan lebih
cepat, efisien, berkualitas dengan kinerja
yang optimal. Menjadikan PolKesBan
sebagai lembaga yang memiliki andil
untuk turut menyukseskan segala program 



Hal ini terbukti dari berbagai capaian dari
rencana strategis PolKesBan, sasaran
mutu organisasi serta berbagai prestasi
akademik dan non akademik dari berbagai
civitas akademika baik dosen, tenaga
kependidikan, mahasiswa. Layanan
keuangan yang bersih dan akuntabel,
keluhan pelanggan tanpa temuan terkait
KKN serta masuknya Poltekkes Kemenkes
Bandung sebagai Institusi Pendidikan
masuk kategori klasterisasi I tingkat
Poltekkes Kemenkes RI.
Dalam proses menuju pembangunan zona
integritas WBK – WBBM ini tentunya
bukan suatu hal yang mudah untuk
diterapkan dan meraih predikat lembaga
dengan WBK – WBBM bukan sekedar
gengsi semata namun suatu amanah yang
melekat yang harus ditunjukkan sebagai
tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa bahwa bekerja bukan hanya
tuntutan duniawi semata. 
Keyakinan inilah yang menjadi koridor
utama dalam kehidupan organisasi di
PolKesBan sehingga pada tahun 2021
ditutup dengan hasil yang manis atas
segala jerih payah atas totalitas dan
komitmen untuk mewujudkan reformasi
birokrasi pembangunan zona integritas
WBK/WBBM di PolKesBan. Allah SWT
menghadiahkan anugerah dan waktu
terindah, Poltekkes Kemenkes Bandung
lulus penilaian dan sukses meraih predikat
sebagai lembaga yang menerapkan PZI
WBK/WBBM. Hal ini semakin
menggaungkan nama besar PolKesBan
untuk terus mengudara, semakin jaya
meraih Juara...

WBK – WBBM bukan sekedar gengsi
semata namun suatu amanah yang

melekat yang harus ditunjukkan
sebagai tanggung jawab moral

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
bahwa bekerja bukan hanya tuntutan

duniawi semata.

 
Poltekkes Kemenkes Bandung

meraih predikat
Satker Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) tingkat
Kemenkes



J A N G A N  R U S A K

I N T E G R I T A S  K A M I

D E N G A N  M E M B E R I

I M B A L A N



Di kalangan Perguruan Tinggi dan
mahasiswa kata Yudisium tentunya
sudah tidak asing lagi bagi mereka,
namun untuk masyarakat umum,
masih banyak yang belum tahu pasti
apa sebenarnya asrti yudisium,
kadang orang mengatakan bahwa
yudisium adalah wisuda, padahal
Yudisium dan Wisuda adalah sesuatu
yang berbeda.

Menurut asal katanya, Yudisium
berasal dari bahasa Latin yang
disebut “Judicium” yang kemudian
diserap dalam bahasa Inggris
menjadi “Judgmen”.

Sehingga, Yudisium dapat diartikan
sebagai suatu keputusan di mana
seorang mahasiswa itu dinyatakan
telah memenuhi syarat dari berbagai
macam persyaratan.

Yudisium adalah suatu keputusan
untuk seorang mahasiswa, dimana ia
dinyatakan telah memenuhi berbagai
macam persyaratan akademik dan
administratif yang diwajibkan
sehingga secara sah dinyatakan lulus
dan berhak memperoleh gelar Ahli
Madya, kesarjanaan dll.

yudisiumyudisium

" Banggalah dengan seberapa jauh kamu berjuang.
Percayalah pada seberapa jauh kamu bisa melangkah.

Tapi jangan lupa untuk menikmati perjalanannya "
 

Polkesban
2021

Pelaksanaan yudisium di lingkungan
Poltekkes Bandung, dilaksanakan
secara marathon di awali oleh
Jurusan Gizi (Prodi D3 & Sarjana
Terapan) pada bulan Juli dan disusul
secara bertahap pada bulan Oktober
oleh Jurusan Keperawatan Bandung,
Jurusan Kebidanan Bandung,
Jurusan Promosi Kesehatan, Jurusan
Keperawatan Gigi,Jurusan Promosi
Kesehatan, Prodi Kebidanan Bogor,
Prodi Keperawatan Bogor, Prodi
Kebidanan Karawang dan Jurusan
Teknologi Laboratorium Medis.

Kegiatan Yudisium dilakukan secara
daring dan luring, tergantung
kebijakan jurusan or prodi masing-
masing. Hal ini dikarenakan kondisi
pandemi yang masih belum kondusif.

Oleh : Susi Susilawati

https://teropong.id/pengertian-yudisium-syarat-syarat-dan-proses-yudisium/


Banggalah pada diri sendiri.
Banyak orang bahkan tidak
pernah memulai kuliah, dan

banyak yang tidak
menyelesaikannya. Dan kamu

melakukannya!

Sudah menjadi tradisi di beberapa
Jurusan/Prodi dalam melaksanakan
Yudisium dilakukan dengan cara
yang unik, hal ini dilakukan sebagai
ekspresi kebahagian bagi mahasiswa
yang tidak bisa dilupakan. Seperti
halnya yang dilakukan oleh Jurusan
Keperawatan Bandung, acara
yudisium dilakukan di lapangan
basket dengan melakukan siram
kembang yang dilakukan oleh para
dosen-dosen kepada mahasiswa
peserta yudium, suasana haru, sedih
dan bahagia tercermin dalam
kegiatan tersebut.

Namun tentunya bagi Jurusan/Prodi
yang melaksanakan yudisum secara
daring pun tidak kalah khidmad, haru
dan bahagia. Hal ini terlihat dari
ekspresi para mahasiswa dalam
mengikuti prosesi yudisium yang di
pimpin oleh para Kajur/kaprodi
masing-masing dan dihadiri oleh
Direktur atau Wakil Direktur
Poltekeks Kemenkes Bandung.

Haru, Bahagia...........Haru, Bahagia...........



P O L T E K K E S  K E M E N K E S  B A N D U N G

SIDANG TERBUKA SENAT POLTEKKES
KEMENKES BANDUNG DALAM RANGKA

WISUDA KE 21 AHLI MADYA DAN
SARJANA TERAPAN KESEHATAN 

27 OKTOBER 2021

Wisuda...

"Jalannya mungkin
berat, perjalanannya

mungkin sulit, dan
pengalamannya

mungkin pahit. Tetapi
hari ini kau buktikan
melewatinya dengan

sukses. "

   Sidang terbuka senat Poltekkes Kemenkes Bandung Wisuda ke 21 Ahli Madya dan Sarjana
Terapan Kesehatan dilaksanakan secara hybrid / online hari Rabu, 27 Oktober 2021. Acara ini
digelar secara hybrid di Ballroom Trans Luxury Hotel dan diikuti oleh wisudawan melalui platform
zoom dan youtube Media Poltekkes Bandung Wisuda . Hal ini dikarenakan kondisi pandemi di kota
bandung masih relatif tinggi pada saat ini. Keputusan Direktorat untuk melakukan kegiatan wisuda
secara online tentunya sudah mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu aspek legal / peraturan
yang berlaku saat pandemic dan aspek kemanusiaan terkait resiko penyebaran virus corona. 

   Dalam persiapannya Ketua Pelaksana Wisuda yang juga Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes
Bandung Bpk. Adang Durachim, S.Pd., M.Kes juga melakukan beberapa langkah dalam persiapan
kegiatan wisuda ini, diantaranya melakukan pertemuan dengan perwakilan wisudawan dari setiap
jurusan dan prodi, langkah ini dilakukan sebagai upaya membuka komunikasi dengan wisudawan
dan menampung aspirasi / keinginan wisudawan, dalam pertemuan ini muncul gagasan-gagasan
dari wisudawan yang di akomodir oleh pihak Direktorat, antara lain kriteria dan jumlah perwakilan
wisudawan yang dapat hadir secara luring / offline, tampilan design visual dengan orang tua yang
dilakukan secara taping seraya disebutkan nama-nama wisudawan saat wisuda online
berlangsung. 



Langkah lainnya yang dilakukan oleh ketua pelaksana
adalah berkunjung ke Satgas Covid-19 Kota Bandung untuk
konsultasi dan meminta rekomendasi surat kegiatan
pelaksanaan wisuda, yang mana surat rekomendasi
tersebut disebarluaskan kepada para wisudawan agar
terciptanya keterbukaan informasi dengan para
wisudawan.

   Berdasarkan Surat Keputusan Kelulusan yang dibacakan
oleh Kabag Adm dan Umum Poltekkes Kemenkes Bandung
yaitu Neni Tahraeni Tanira,S.Sos., lulusan pada Ahli Madya
dan Sarjana Terapan Kesehatan berjumlah 842 Wisudawan.

   Dalam sambutannya, Direktur Poltekkes Bandung Dr. Ir.
H. R. Osman Syarif,MKM mengucapkan "Selamat kepada
para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di
Poltekkes Kemenkes Bandung, almamater tercinta dan
izinkan kami menyampaikan terima kasih pada masyarakat
khususnya orangtua mahasiswa atas kepercayaan yang
diberikan kepada Poltekkes Kemenkes Bandung untuk
dapat mendidik putra-putri di kampus kami tercinta ini.
Semoga kepercayaan tersebut menjadi pendorong bagi
Poltekkes Kemenkes Bandung dalam meraih prestasi Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang lebih baik lagi.

   Pada kesempatan itu juga ibu dr. Kirana Pritasari, MQIH
Plt.Kepala BPPSDM Kesehatan, Kemenkes RI dan ibu dr. R.
Nina Susana Dewi, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS memberikan
sambutan dan ucapan selamat kepada wisudawan.

    Selain memberikan penghargaan kepada mahasiswa
terbaik peraih nilai IPK tertinggi dari semua jurusan / prodi,
tentunya pelantikan lulusan dengan mengucapkan sumpah
lulusan tenaga kesehatan juga merupakan rangkaian acara
pokok dalam wisuda ini. Ucap sumpah di pandu oleh
Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung.

WISUDA
HYBRID/ONLINE

Direktur memahami banyak pihak khususnya mahasiswa dan para orang tua
ingin mengikuti prosesi wisuda secara luring, namun beliau tidak ingin
mengambil resiko melaksanakan wisuda secara luring mengingat tingkat
penularan Covid-19 saat ini cukup tinggi. Keputusan ini harus diambil karena
demi kepentingan seluruh pihak. Tentunya Kampus tidak ingin mengambil resiko
melaksanakan Wisuda Luring yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa



Tidak ada keberhasilan yang mudah, tapi juga
tidak ada kerja keras yang sia-sia

 Peran Ahli Madya dan Sarjana Terapan Kesehatan Polkesban diharapkam mampu berkontribusi
dalam menjadikan masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan kesehatan sehingga akan

tercipta generasi-generasi emas yang akan mewujudkan cita-cita bangsa.
 

Kegiatan wisuda online merupakan
tantangan lain bagi panitia, khususnya
dalam segi design visual dan segi teknis
media. Namun hal ini bisa diatasi dengan
dibentuknya tim kreatif yang berasal dari
mahasiswa2 polkesban yang mempunyai
kemampuan design, video editing.
Sehingga tampilan visual kegiatan wisuda
ini dapat terlaksana dengan baik dan
lancar.

MEREKA YANG
di BALIK LAYAR





Bina Desa

Bina Desa merupakan salah satu rangkaian

kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM - KM

Poltekkes Kemenkes Bandung. Kegiatan ini

bertujuan untuk melaksanakan salah satu poin

Tri Darna Perguruan Tinggi yang selalu

dijunjung, yaitu Pengabdian Masyarakat. Bina

Desa pada tahun ini dilaksanakan di RW 03

Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor,

Kabupaten Bandung Barat dengan

mengangkat tema "Ciptakan Karya, Ciptakan

Tawa, Ciptakan Rasa, Demi tercapainya

Kualitas Desa".

Kegiatan ini berlangsung dalam tiga pertemuan

pertemuan dengan selang antar pertemuannya

berkisar 1 minggu. Pada pertemuan yang

pertama dilaksanakan terlebih dahulu

Musyawarah Masyarakat Rukun Warga

(MMRW) yang bertujuan untuk menyelaraskan

data, maksud, dan tujuan Bina Desa 2021.

Kegiatan MMRW ini dihadiri juga oleh Kepala

Desa, Kepala BPD, para Kepala Dusun, RW,

dan tokoh masyarakat setempat.

Ruang Kolaborasi untuk Mengabdi

Kegiatan ini bertujuan untuk
melaksanakan salah satu 
poin Tri Darma Perguruan 
Tinggi yang selalu 
dijunjung, yaitu 
Pengabdian 
Masyarakat.

“

Oleh Jaisy Muhammad A

M. Rifqi Assafa
Presiden Mahasiswa



Pihak desa menyambut baik kedatangan panitia yang bertujuan untuk meningkatkan

derajat kesehatan di Desa Karangsari terutama di RW 03 yang merupakan daerah dengan

tingkat kesehatan di bawah dari RW lain di Desa Karangsari. 

"Kedatangan adik-adik mahasiswa Poltekkes ini mudah-mudahan bisa membantu misi

ketiga dari Desa Karangsari yaitu terwujudnya kesehatan masyarakat Desa Karangsari"

tutur Kepala Desa Karangsari Ade Bachtiar.

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 28-29 Agustus 2021 di Kantor Desa

Karangsari dan GOR Desa. Pada pertemuan ini dilaksanakan cek kesehatan gratis kepada

masyarakat desa yang bekerja sama dengan HIMA Keperawatan Bandung, HIMA

Teknologi Laboratorium Medik, HIMA Kebidanan Bandung. Cek kesehatan yang dilakukan

kepada masyarakat berupa anamnesa, cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan tanda-

tanda vital. Selama dua hari pelaksanaan cek kesehatan masyarakat terus berdatangan,

bahkan yang datang tidak hanya dari RW 03 yang menjadi prioritas, masyarakat dari RW

lain pun turut mengikuti cek kesehatan yang dilaksakanan.

“Kedatangan adik-adik
mahasiswa Poltekkes ini
mudah-mudahan bisa
membantu misi ketiga dari
Desa Karangsari yaitu
terwujudnya kesehatan
masyarakat Desa Karangsari

Pertemuan kedua ini merupakan usaha

pengumpulan data sebagai dasar mahasiswa

mencari tahu apa yang dibutuhkan desa dalam

sektor kesehatan. Dari hasil cek kesehatan ini

mahasiswa bisa megetahui penyakit apa yang

dominan, keluhan yang sering dirasakan, dan

pencerdasan apa yang sekiranya dapat

membantu masarakat untuk dijadikan bahan

penyuluhan pada pertemuan ketiga nanti.



Setelah seminggu berlalu, pertemuan ketiga

dilaksanakan pada 25-26 September 2021

berisikan rangkaian penyuluhan dan sekolah

anak yang merupakan hasil dari pendataan

kebutuhan cek kesehatan pada pertemuan

sebelumnya. 

Sekolah anak dilaksanakan di SD

Cantrawayang yang merupakan satu-satunya

Sekolah Dasar yang ada di lingkungan RW 03.

Sekolah anak ini berisikan edukasi tentang

PHBS dan Kesehatan gigi dan mulut yang

dilaksanakan dengan kerjasama HIMA

Keperawatan Gigi.

Setelah seluruh kegiatan terlaksana, ucapan terima kasih berhamburan dari panitia kepada

pihak desa yang telah mau untuk menerima BEM - KM Poltekkes Kemenkes Bandung.

Begitupun sebaliknya, dari pihak desa berterimakasih karena menjadikan Desa Karangsari

sebagai tempat untuk mengabdi.

Kedua pihak saling mendoakan semoga dengan terlaksananya bina desa ini bisa menambah

pengalaman dari mahasiswa itu sendiri dan bagi warga nya untuk selalu menjaga perilaku

hidup bersih dan sehat. 

Bina Desa! Ciptakan Karya, Ciptakan Tawa, Ciptakan Rasa, 
Demi tercapainya Kualitas Desa".

Salam Pergerakan, Salam Pengabdian, Hidup Mahasiswa!

Sedangkan penyuluhan untuk masyarakat

dilaksanakan di GOR Desa. Penyuluhan ini

bekerja sama pula dengan HIMA Kesling

(Pembuatan Pupuk), HIMA Farmasi

(Pengunaan TOGA), HIMA Promkes (Corona

dan Vaksin), HIMA Bidung (PHBS dan

Kesehatan Reproduksi), UKM Satgas PB &

WP (Bantuan Hidup Dasar), dan HIMA Gizi

(Gizi Seimbang).. Sebelum penyuluhan

tersebut dimulai, dilaksanakan juga senam

sehat yang dipimpin oleh perwakilan dari

panitia.



2021

PERAN MAHASISWA

POLKESBAN

DALAM MENYUKSESKAN VAKSINASI COVID-19

MENGAPA DIBUTUHKAN PERCEPATAN

VAKSINASI?

 Pandemi Covid-19 masih menjadi problematika bagi

berbagai negara didunia tak terkecuali negara

Indonesia, berbagai macam cara pemerintah untuk

mengatasi masalah ini dengan penerapan protokol

kesehatan yang ketat hingga pembatasan sosial

berskala besar sudah dilakukan akan tetapi hal tersebut

belum menjadi “kunci” penanganan pandemi ini, dalam

hal tersebut tindakan deffensive tidak dapat dijadikan

pionir utama akan tetapi dibutuhkan juga tindakan

offensive untuk membantu terbentuknya heard

immunity sehingga terdapat perlindungan bagi

masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri,

caranya dengan melakukan Vaksinasi Covid-19.

OLEH JIHAD FAJAR ACHMAD

"Herd immunity adalah ketika
sebagian besar populasi kebal

terhadap penyakit menular
tertentu sehingga memberikan

perlindungan tidak langsung
atau kekebalan kelompok bagi

mereka yang tidak kebal
terhadap penyakit menular

tersebut."



PENTINGNYA VAKSINASI BAGI TENAGA KESEHATAN

 Menurut data Satgas Covid-19 per 3 Maret 2021 diketahui bahwa telah dilaksanakan

vaksinasi sebanyak 3,18 juta yang terdiri dari 2,10 juta telah menerima penerima vaksin

pertama dan sebanyak 1,08 juta telah menerima vaksin dosis kedua. Sedangkan dilihat

dari sisi ketersediaan vaksin per 3 Maret 2021 telah didatangkan sebanyak 38 juta dosis

vaksin. Dari sisi penerima vaksin, dari target sebanyak 1,48 juta tenaga kesehatan baru

sekitar 80 persen saja yang sudah menerima vaksin, padahal tenaga kesehatan

merupakan garda terdepan untuk menangani permasalahan covid-19 kedepannya nanti.

Oleh karena itu, sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk mempercepat kegiatan

vaksinasi covid-19 ini sehingga peran serta mahasiswa sangat dibutuhkan. Salah satu

poin Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dapat

diwujudkan dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 di indonesia khusunya yang dilakukan

oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.

Mahasiswa Polkesban yang terdiri dari berbagai jurusan dan bidang telah banyak

dipercaya sebagai SDM dalam banyak kegiatan vaksinasi yang dilakukan di daerah

Jawa Barat dan Juga DKI Jakarta seperti Gebyar Vaksinasi Nakes oleh KKP Kota

Bandung, Gebyar Vaksinasi Nakes oleh RSHS, Gebyar Vaksinasi Tokoh Agama dan

Lansia oleh PPNI, Gebyar Vaksinasi Massal oleh Dinkes Kota Bandung, Gebyar

Vaksinasi Massal oleh BPSDM Jawa Barat, Gebyar Vaksinasi Massal oleh BPSDMK dan

kegiatan lainnya. Selain dalam kegiatan besar, mahasiswa juga sering dipercaya sebagai

SDM dalam kegiatan vaksinasi di puskesmas maupun sekitar tempat tinggal masing-

masing.

PERAN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES
BANDUNG



PENYEBARAN SDM
MAHASISWA
POLKESBAN PADA
KEGIATAN
VAKSINASI

F U N G S I  M A H A S I S W A
D A L A M  K E G I A T A N
V A K S I N A S I

SCREENING TENSI
ADMIN PCARE
KOOR.  LAPANGAN

Selama masa pandemi Covid-
19, sumber daya manusia dari
mahasiswa Polkesban tersebar
di seluruh pelayanan vaksinasi
daerah Jawa Barat khususnya
Kota Bandung, penyebaran

tergantung kepada permintaan
dan tempat pelaksanaan dari

instansi terkait.



BEDA SASARAN, BEDA PENANGANAN
walaupun seluruhnya bertujuan untuk divaksinasi, akan tetapi tidak

semua kalangan dapat diperlakukan dengan perlakuan yang sama, maka
dari itu perlunya penanganan khusus bagi setiap kalalngan ini.

NAKES

LANSIA

IBU HAMIL

untuk nakes, pemberian vaksinasi dengan 2
dosis dan bisa mendapatkan vaksin dosis
ke3 sebagai Booster sebagai pemicu heard
immunity lebih cepat. 

untuk lansia, tidak dipungkiri bahwa
terdapat masalah kesehatan mulai dari
penyakit ringan maupun komorbid,
pemberian vaksin kepada lansia harus
diperhatikan dengan komplikasi yang dapat
terjadi dan keterangan dokter apabila ada.

untuk Ibu hamil, pemberian vaksinasi harus
diperhatikan kesehatan vital
kandungannya, sangat diperlukannya
konsultasi dokter untuk menentukan apakah
vaksinasi dapat beresiko terhadap
kandungannya atau tidak.

foto oleh Fakhri Hermansyah



POLKESBAN, JUARA!

HIDUP  MAHAS ISWA1 ,  HIDUP  MAHAS ISWA1

SEDIKIT DARI KITA, BERARTI
BAGI MEREKA.

 Selain sebagai bentuk perwujudan tri

dharma perguruan tinggi, kegiatan vaksinasi

juga dapat dijadikan sebagai wadah

pembentukan diri mahasiswa untuk

nantinya terjun langsung menghadapi

permasalahan kesehatan berbagai ruang

lingkup masyarakat indonesia.

Dipercayanya mahasiswa polkesban dalam

kegiatan tersebut, dapat diartikan bahwa

polkesban dapat menghasilkan SDM yang

berkompeten dan handal dalam

membantu menangani segala masalah

kesehatan yang terjadi dimasyarakat.

Dengan begitu mahasiswa polkesban turut

andil dalam percepatan vaksinasi covid-19

ini dan diharapkan Heard Immunity
dikalangan masyarakat cepat terbentuk

sehingga pandemi covid-19 ini segera

berakhir.

Ilmu tidak hanya didapatkan dari dalam buku.

MANFAAT BAGI MAHASISWA



BLU Expo 2021
Kementerian Keuangan menyelenggarakan BLU Expo 2021 di Istora Senayan secara hybrid.
berlangsung dari tanggal 16 s.d. 18 November 2021  secara hibrida yakni Virtual Expo dan
Web Expo. Virtual Expo dilaksanakan selama tiga hari menyajikan informasi berupa stan
virtual, diiringi dengan  webinar dan sosialisasi dengan topik-topik tertentu terkait layanan
unggulan dan inovasi terkini BLU. Sedangkan Web Expo dilaksanakan selama 30 hari dalam
bentuk promosi layanan BLU melalui marketplace.

BLU sendiri bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengakselerasi
ekonomi Indonesia. Melalui BLU sebagai agen pemerintah yang diperlukan untuk mendorong
pemulihan ekonomi Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru. 

Hingga saat ini BLU telah berjumlah 252 yang meliputi jenis layanan di bidang kesehatan 107
BLU, pendidikan 106 BLU, pengelola dana 10 BLU, kawasan lima BLU, dan penyedia
barang/jasa lainnya 23 BLU. Lima BLU pengelola kawasan telah mengembangkan kawasan
ekonomi dengan kemudahan berusaha dan mengelola daerah pariwisata serta layanan
khusus sekaligus mengoptimalisasi aset negara dan mendukung infrastruktur.

Jelajah
Maya   



Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya menjelaskan, BLU ini sebagai
pionir reformasi pelayanan publik, dengan membangun instansi Pemerintah yang
modern bernuansa customer and outcome oriented yang kuat.

“BLU merupakan agent of development, yang tujuannya untuk pemenuhan
kebutuhan dasar serta mendukung kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui layanan di bidang kesehatan, pendidikan,
pengelolaan dana, pengelolaan aset, dan kawasan,” katanya.

Poltekkes Kemenkes Bandung pada Virtual Expo dan Web Expo ini juga turut
berpartisipasi dengan menghadirkan artikel-artikel Produk Inovasi Unggulan,
Laboratorium Biologi Molekular, Komersialisasi Produk, PKNT dan Layanan Publik.
( https://e-blu.id/home cari Poltekkes Kemenkes Bandung )

Kegiatan BLU Expo ini baru kali pertama dilakukan secara virtual sehingga
merupakan tantangan tersendiri bagi seluruh Satker BLU dalam mengemas dan
mendesign konten-kontennya, dan tentunya perlu informasi yang berkelanjutan
dari berbagai pihak melalui media media yang dimiliki oleh para satker
sehingga informasi ini bisa dijangkau oleh masyarakat lebih luas.

“ BLU MERUPAKAN AGENT OF DEVELOPMENT"

BLU sebagaiBLU sebagai
pionir reformasipionir reformasi
pelayanan publikpelayanan publik

Sri Mulyani

https://e-blu.id/home


BLU EXPO
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P O L T E K K E S  K E M E N K E S  B A N D U N G



 

Edu Health Poltekkes

Kemenkes 2021 (EHPK)
Oleh  :  Andhi  T resnad i

Poltekkes Kemenkes Bandung turut serta di acara Edu

Health Poltekkes Kemenkes 2021 (EHPK), yang

merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dalam bentuk pameran

pendidikan yang menampilkan produk dan keunggulan 38

Poltekkes Kemenkes sebagai wadah pengembangan

menuju transformasi dalam  sistem pendidikan era digital

dan publikasi Poltekkes Kemenkes. Kegiatan ini

dilaksanakan di Lippo Mall Kemang Jakarta Selatan pada

tanggal 17 - 18 November 2021. Pada tahun ini

mengusung tema Smart Education for Health Innovation.

Dimana dalam kegiatan ini produk - produk inovasi hasil

karya dosen dan mahasiswa Poltekkes di pamerkan untuk

diperkenalkan kepada masyarakat umum, industri dan para

stakeholder.

Smart

Education for

Health

Innovation

P  O  L  T  E  K  K  E  S   K  E  M  E  N  K  E  S

Hybrid
Expo



Pemanfaatan Bahan Lokal
Terhadap Peningkatan
Derajat Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
(PUI-BALOKDAYAMAS)

PRODUK UNGGULAN
BERBAHAN BAKU
LOKAL
Pada kegiatan ini Poltekkes Kemenkes
Bandung menghadirkan produk  inovasi karya
dosen - dosen, diantaranya  produk unggulan
berbahan baku lokal tape ketan hitam, dimana
produk ini merupakan hasil karya Ibu Dr. R.
Roro Nur Fauziah, SKM, M.KM  yang sudah
mendapat hak paten serta bersertifikat
Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari
Dinas Kesehatan Kota Cimahi  dan sertifikat
halal dari MUI.

Sebuah kebanggaan juga karena bapak Wakil
Menteri Kesehatan RI bapak dr. Dante
Saksono Harbuwono, SpPD-KEMD, PhD. di
dampingi Kapusdiknakes Dr. Sugiyanto, S.Pd,
M.App.Sc berkunjung ke stand Poltekkes
Bandung untuk melihat produk - produk
inovasi hasil karya dosen dan mahasiswa
Poltekkes Bandung.  Antusias dari masyarakat
umum yang berkunjung ke stand Polkesban
menambah semarak kegiatan EHPK 2021
sehingga Stand Poltekkes Kemenkes Bandung
meraih Juara 1 stand Favorit.

Berbagai kegiatan dilaksanakan di Edu Health
Fair 2021, diantaranya adalah Pemeran
Lembaga Pendidikan, Pameran Produk
Kesehatan, Talkshow/Seminar dan berbagai
kompetisi/lomba. Kegiatan ini juga menjadi
ruang bagi bertemunya elemen di civitas
pendidikan, kepemerintahan, dan industri,
untuk kemudian dapat tercipta peluang-
peluang untuk berkolaborasi dalam
pengembangan sektor kesehatan di
Indonesia.



Stand
Polkesban



  Teknologi adalah sahabat manusia di masa depan. Awalnya, pernyataan itu sebatas
mimpi indah yang dijual film-film bergenre science fiction dan disajikan sebagai hasil
editan yang memukau. Seiring kerja keras dan inovasi, kini hadir berbagai teknologi
pintar yang tidak hanya menjadi magnet di pameran, tetapi juga membaur dalam
kehidupan.
  “Cling,” bunyi notifikasi smartphone saya berdenting untuk yang kesekian kalinya.
Setelah dibuka ternyata chat dari aplikasi WhatsApp yang membagikan jadwal vaksin
untuk dikonfirmasi. Yap! kita tahu, bahwa teknologi pada smartphone kini memang
punya fungsi menjadi media serba-guna. Sebab ia menyuguhkan paket komplit
kepada para pengguna mulai dari yang belia sampai lanjut usia. Teknologi ini
membuat berinteraksi secara langsung lebih mudah. Mereka tetap bisa berinteraksi
tanpa harus susah payah bertatap muka. Jadi, apabila kita menjumpai kawan-kawan
kita tertawa dengan smartphone, jangan heran, kita sedang menyaksikan betapa
hebat dampak dari ‘distrupsi’ sebuah teknologi yang sengaja dikemas ke dalam
kehidupan sehari-hari.
 Seperti yang kita tahu, pemerintah sudah memanfaatkan sejumlah teknologi
kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19. Seperti memanfaatkan fungsi dari
WhatsApp untuk melakukan registrasi bagi penerima vaksinasi, penyediaan layanan
telemedicine seperti Alodokter, Halodoc, dan Good Doctor untuk berkonsultasi dan
pengiriman obat bagi pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri. Atau bahkan
aplikasi pedulilindungi. Kita bisa lebih praktis saat bepergian, dengan menunjukkan
sertifikat vaksin kepada petugas yang berwenang, hanya dengan scan QR code data
vaksin akan muncul, kemudian kita boleh masuk mall atau memanfaatkan
transportasi umum. 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KESEHATANPERKEMBANGAN TEKNOLOGI KESEHATAN
DAN INVESTASI PENINGKATANDAN INVESTASI PENINGKATAN  
KUALITAS SDM MASA DEPANKUALITAS SDM MASA DEPAN
Oleh : Syifa Az-Zahra



Setiap perubahan pasti
membawa dampak,

Jika diamati, barangkali dulu waktu kita kecil, kita
bisa dengan mudah melihat bapak kita berjalan di
belakang sapi atau kerbau di sawah untuk
mengaduk dan meratakan tanah, berkat adanya
teknologi yang maha dahsyat ini munculah mesin
traktor. Lihatlah ketika petani panen padi, mesin
panen sudah menggantikan posisi bapak dan ibu
kita yang sudah terlatih sejak kecil memanen dan
menanam padi, tangan lincahnya kini sudah
tergantikan tangan teknologi masa kini. Contoh kecil
lainnya, saat ini banyak para pelaku usaha yang
melakukan bisnisnya tidak lagi secara konvensional

seperti memerlukan kantor ataupun ruko, cukup
membuat website penjualan secara mandiri
sehingga proses pengolahan barang dan jasa bisa
lebih efisien, cepat, dan massal. Pada masa inilah
kita telah sampai pada gerbang raksasa bernama
Revolusi Industri 4.0.

Revolusi 4.0 membutuhkan banyak tenaga terampil,
pemikir cemerlang, juga teknologi yang memadai.
Teknologi merupakan sebuah terobosan baru yang
telah diciptakan oleh manusia dari generasi satu ke
generasi berikutnya.

REVOLUSI 
INDUSTRI 4.0
Revolusi Industri 4.0 merupakan
fenomena yang mengkolaborasikan
teknologi siber dan teknologi otomatisasi.
Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan
istilah “cyber physical system”. Konsep
penerapannya berpusat pada
otomatisasi. Dibantu teknologi informasi
dalam proses pengaplikasiannya,
keterlibatan tenaga manusia dalam
prosesnya dapat berkurang. Dengan
demikian, efektivitas dan efisiensi pada
suatu lingkungan kerja dengan
sendirinya bertambah. Dalam dunia
industri, hal ini berdampak signifikan
pada kualitas kerja dan biaya produksi.
Namun sesungguhnya, tidak hanya
industri, seluruh lapisan masyarakat juga
bisa mendapatkan manfaat umum dari
sistem ini.
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Sehingga, setiap saat mengalami banyak perubahan
dan penemuan hal yang baru. Teknologi yang
menjadi isu hangat saat ini adalah

Jadi, tugas kita hanyalah menjadi pengawas untuk
memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari
mesin saat bekerja.

Teknologi IoT akan merevolusi proses diberbagai
bidang, termasuk bidang kesehatan. Pada dunia
pelayanan kesehatan, teknologi IoT akan merubah
sistem pelayanan kesehatan menjadi lebih cerdas,
murah, bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
memperkirakan bahwa layanan kesehatan akan
gencar memanfaatkan teknologi pasca-pandemi
COVID-19. Teknologi tersebut antara lain seperti
kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI),
big data, serta Internet of Things (IoT).

“THE TRUTH IS, HOMES CHANGE OVER
TIME — AND TECHNOLOGY HAS TO
ADAPT, NOT TRY TO DO EVERYTHING
AT ONCE.” — 
TONY FADELL, FOUNDER & CEO, NEST LABS

Internet of Things 
(IoT.) 

suatu konsep atau program
dimana sebuah objek memiliki

kemampuan untuk
mentransmisikan atau

mengirimkan data melalui
jaringan tanpa menggunakan

bantuan perangkat komputer dan
manusia.

 

“Saya pelajari, sektor kesehatan ke depan akan dipengaruhi oleh
pemanfaatan teknologi big data, AI, hingga IoT,” 

 
tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara ‘The Role of Tech in The Global Recovery’,

Selasa (21/9/2021). (sumber: Cloud Computing Indonesia).



 Peningkatan teknologi dalam bidang kesehatan dipandang sebagai suatu investasi
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karenya nyatanya, kualitas
sumber daya manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya mutu fasilitas
pelayanan kesehatan. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan rasanya sudah
tersebar di seluruh wilayah Indonesia namun pemerataan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat
dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan jarak transportasi dan biaya.
Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan teknologi.

  Diantara berbagai aplikasi teknologi penerapan IoT bidang layanan kesehatan,
pemantauan jarak jauh adalah salah satu terobosan yang amat menjanjikan.
Pemantauan berbasis internet membuat pasien, dokter, dan keluarga pasien tetap
dapat terhubung meskipun berbeda jarak dan waktu. Data yang terkirim melalui
koneksi internet dapat mengurangi jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit. Dengan
begitu, pasien dapat mengurangi waktu dan biaya. Terlebih lagi sistem ini lebih
memberikan rasa aman kepada pasien maupun dokter. Seandainya kondisi pasien
memburuk, dokter dapat melakukan intervensi lebih awal sesuai data yang diterima.
Deteksi lokasi pada sistem ini juga sangat berguna terutama pada pasien manula
agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan seperti tersesat, terkunci dikamar
mandi atau terjatuh.

 Penggunaan sistem ini sangat cocok diterapkan di Indonesia mengingat letak
geografisnya berbentuk kepulauan juga terdapat pegunungan menyebabkan
masyarakatnya banyak yang kesulitan mengakses tempat pelayanan kesehatan.
Dengan penggunaan sistem pemantauan jarak jauh ini pasien dapat dengan mudah
mendapatkan fasilitas kesehatan. Namun demikian sistem ini harus diiringi dengan
pengadaan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemantauan, membangun
jaringan untuk akses penyaluran sinyal ke tempat pelayanan kesehatan, serta
pemberian informasi yang mumpuni kepada masyarakat agar semuanya aman
terkendali. 



SENTRA
VAKSIN
POLKESBAN
Oleh  Nuru l  Dzak i yyah

J U L I  -  D E S E M B E R  2 0 2 1

Sejalan dengan semakin tingginya tingkat penularan virus covid di
Indonesia pada awal tahun 2021, pemerintah melakukan berbagai
langkah2 untuk menekan laju penularan virus covid 19,
salahsatunya dengan mempercepat kegiatan vaksinasi kepada
masyarakat
Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit percepat pelaksanaan vaksinasi COVID-
19 dengan target 1 juta dosis per hari. Untuk mengejar target
tersebut diperlukan pemanfaatan pos pelayanan vaksinasi dan
optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian
Kesehatan.

Seperti dikutip dalam media rilis
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/ dengan judul “Kemenkes
Kebut Vaksinasi COVID-19: Perluas Pos Pelayanan dan
Menghapus Syarat KTP Domisili”
“Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein
Rondonuwu menerbitkan Surat Edaran nomor
HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan
Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian
Kesehatan. SE itu ditujukan kepada Seluruh Direktur RS Vertikal
Kemenkes, Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, seluruh direktur
Poltekkes, dan seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pemerintah memiliki rencana melakukan percepatan pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 dengan target vaksinasi 1 juta dosis per hari
melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang
memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan. Semua
pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat
mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan
kelompok bisa segera tercapai.

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/


S E M U A  P I H A K

B E R S I N E R G I

B E R K O L A B O R A S I

Dalam SE itu dinyatakan percepatan vaksinasi
COVID-19 dapat dilakuan melalui kegiatan pos
pelayanan vaksinasidan bekerjasama dengan TNI,
Polri,Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes
serta peran aktif dunia usaha”

Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai Unit
Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan RI
tentunya menyambut baik program ini, sesuai arahan
Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung, bapak Dr.Ir,H
R Osman Syarif, MKM. maka dibentuklah Sentra
Vaksinasi Polkesban dan menunjuk Wakil Direktur III
bapak Adang Durachim, S.Pd., M.Kes sebagai Ketua
Pelaksana nya.

Sentra Vaksin Polkesban bekerjasama dengan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Jawa Barat, Dinas Kesehatan
Kota Bandung dan Puskesmas Pasirkaliki sebagai
pendamping teknis pelaksanaan menargetkan kurang
lebih 8000 dosis dengan sasaran seluruh warga Kota
Bandung dan masyarakat diluar domisili.

Pelaksanaam Sentra Vaksin Polkesban dimulai bulan
Juli sampai Desember 2021, dengan tenaga
kesehatan meliputi dosen-dosen Polkesban yang
sudah dilatih sebagai vaksinator dan mahasiswa dari
berbagai jurusan/prodi sebagai tenaga registrasi,
observer dan pendamping vaksinator.

..bukan saja semata tugas,
tetapi juga merupakan
panggilan jiwa sebagai

tenaga kesehatan di
Indonesia.

”
“



Sentra Vaksin Polkesban pun melakukan
kerjasama dengan Kepolisian Sektor Cicendo
dan Kecamatan Cicendo, dimana Kepolisian
Republik Indonesia juga mempunya program
percepatan vaksinasi bernama Presisi dan
sebagai sasarannya adalah masyarakat di
lingkungan Kecamatan Cicendo sebanyak kurang
lebih 300 orang.

Kementerian Kesehatan RI melalui Plt. Dirjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi
Rein Rondonuwu menginstruksikan kepada
seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan juga unit
pelaksana vaksinasi lainnya untuk dapat segera
menggunakan aplikasi Pcare milik BPJS
Kesehatan dalam kegiatan vaksinasi yang
dilaksanakan, dimulai dari proses registrasi,
skrining, pencatatan pemberian vakin COVID-19,
hingga tahap observasi dan cetak kartu. Instruksi
ini disampaikan melalui surat no
SR.02.06/I/193/2021 per tanggal 20 Januari
2021.

Pada pelaksanannya, Sentra Vaksin Polkesban
mengalami beberapa kendala pada saat
mengoperasikan sistem primary care vaksinasi
atau P-Care milik BPJS Kesehatan tersebut. 
Adanya permasalahan sistem primary care
vaksinasi (P-Care) ini membuat input data
penerima vaksin sekaligus cetak sertifikat vaksin
terkendala. Kendala yang ditemukan antara lain
NIK yang tidak terdaftar di Dukcapil hingga NIK
yang ternyata sudah dipakai orang lain sehingga
sasaran tidak dapat menerima vaksin, juga tidak
dapat menerima sertifikat vaksin COVID-19. 

Beberapa persoalan lain turut hadir dalam proses
percepatan kegiatan vaksinasi ini, diantaranya
adalah kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap aplikasi PeduliLindungi. Salah satu
penyebab persoalan ini muncul adalah
kurangnya sosialisasi. Untuk itu hendaknya
dilakukan sosialisasi secara masif agar
masyarakat semakin sadar akan pentingnya
pengunaan aplikasi PeduliLindungi di masa
pandemi COVID-19 ini. 

..sosialisasi secara masif
kepada masyarakat

pentingnya pengunaan
aplikasi PeduliLindungi .

”
”



Sosialisasi aplikasi PeduliLindungi ini dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan. Seperti
yang dilakukan oleh petugas Sentra Vaksin Polkesban yang melakukan sosialisasi
penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada saat kegiatan vaksinasi dilaksanakan, tepatnya
ketika peserta sasaran vaksinasi sedang melakukan observasi pasca pemberian vaksin. Hal ini
diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih jauh mengenai penggunaan
dan manfaat dari aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri, mengingat aplikasi ini berguna untuk
menyimpan data dan sertifikat vaksin, menyimpan hasil tes COVID-19, sebagai bukti untuk
mengakses layanan publik, dan juga untuk memberikan peringatan pada pengguna.

Menanggapi kendala ini, petugas Sentra Vaksin Polkesban ber insisiatif untuk membuka meja
atau pos tambahan untuk membantu sasaran mengatasi kendala yang dialami hingga selesai.
Dengan adanya meja ini, banyak peserta yang sangat merasa terbantu untuk mengatasi
kendala yang dialami oleh peserta. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk
penyelenggara vaksinasi lainnya agar dapat membantu permasalahakan yang dialami peserta
selain dari melayani proses vaksin itu sendiri.

Semangat Civitas Ademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung dalam membantu
percepatan penanggulangan pandemi covid-19 tentumya bukan saja semata tugas, tetapi juga
merupakan panggilan jiwa sebagai tenaga kesehatan di Indonesia.

..pentingnya helpdesk &
kemampuan petugas dalam

berkomunikasi 
sebagai solusi keluhan 

peserta .

”
”



MUSYAWARAH AMBALAN DAN RACANA (MUBACANA)MUSYAWARAH AMBALAN DAN RACANA (MUBACANA)
  GERAKAN PRAMUKA POLTEKKES BANDUNGGERAKAN PRAMUKA POLTEKKES BANDUNG
  MASA BAKTI 2019-2020MASA BAKTI 2019-2020

 Musyawarah Ambalan dan Racana (MUBACANA) Djunjunan Setia Kusuma – Hasri Ainun
Besari adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pandega
sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan
Pandega ditingkat gugus depan.
 
Musyawarah Ambalan dan Racana merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan
dalam memberikan dan menanamkan nilai kebersamaan, rasa memiliki, kedisiplinan dan
permusyawaratan suatu Ambalan Racana. Di sisi lain, Musyawarah merupakan suatu forum
tertinggi dalam menetapkan suatu kebijakan dan keputusan oleh suatu Ambalan.
Musyawarah Ambalan dan Racana ini dilaksanakan 1 ( satu ) tahun sekali sesuai dengan
masa baktinya.

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut antara lain; melaksanakan program kerja
Dewan Ambalan dan Racana Periode 2019-2020, melaporkan hasil kegiatan kepramukaan
dalam satu tahun masa jabatan Dewan Ambalan dan Racana Periode 2019-2020, pemilihan
pengurus Ambalan dan Racana untuk masa bakti yang akan datang, serta membuat
program kerja baru untuk satu tahun kedepan.

PRAMKESPRAMKES



 Musyawarah Ambalan dan Racana ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2020 yang
bertempatkan di Aula Jurusan Keperawatan Bandung yang dilaksanakan secara Offline dan
Online karena situasi pandemi yang masih belum normal serta diikuti oleh seluruh Anggota
Ambalan dan Racana Djunjunan Setia Kusuma-Hasri Ainun Besrai Peserta Sidang, Para
Dewan Ambalan, Dewan Racana sebagai Penasehat Sidang.

 Musyawarah Ambalan dan Racana ini perlu dan harus diadakan di Gugus Depan Poltekkes
Kemenkes Bandung Gugus Depan Kota Bandung 03.085-03.086 agar dapat membentuk
kepengurusan Dewan Ambalan dan Racana pada masa yang akan dating serta
mengevaluasi hasil kinerja pengurus Ambalan dan Racana agar kedepannya Gerakan
Pramuka Poltekkes Kemenkes Bandung lebih baik lagi.

 Pradana terpilih diperiode 2020-2021 yaitu Kak Akbar Abdillah (D4 Gizi) sebagai Pradana
Putri, dan ada Kak Neng Irma (D3 Keperawatan Bandung) sebagai Pradan Putri, serta
langsung proses serah terima jabatan dari Pradana sebelumnya yaitua Kak Reza Awal M
(D3 Kesehatan Gigi) sebagai Pradana Putra dan Kak Sarah Alifia (D3 Farmasi) Sebagai
Pradana Putri Masa Bakti 2019-2020.

..memberikan dan menanamkan nilai
kebersamaan, rasa memiliki, kedisiplinan
dan permusyawaratan suatu Ambalan
Racana.



JUARA UMUM
NSC 2021

N A T I O N A L  E V E N T

NURSING STUDENT CHAMPIONSHIP

   Poltekkes Kemenkes Bandung Jurusan Keperawatan Bandung turut serta dalam acara

Nursing Student Championship 2021 yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes

Bandung Jurusan Keperawatan Bandung yang berkolaborasi dengan AGD 118. NSC

merupakan kegiatan ajang perlombaan untuk meningkatkan pengetahuan serta

keterampilan mahasiswa jurusan keperawatan dalam penatalaksanaan

kegawatdaruratan dan kebencanaan. Mata lomba yang dituangkan dalam kegiatan NSC

ini diantaranya : Pre-Hospital Emergency Patient Management Competition, In-

Hospital Emergency Patient Management Competition, Public Speaking, dan Poster

Contest. Poltekkes Kemenkes Bandung mengirimkan 2 tim yang beranggotakan 4

mahasiswa setiap timnya sehingga keseluruhan mahasiswa yang diikut sertakan dalam

kegiatan NSC ini berjumlah 8 mahasiswa. 8 mahasiswa ini merupakan mahasiswa-

mahasiswa kompeten yang dipercayai oleh civitas akademika Jurusan Keperawatan

Bandung. 

kami tidak patah arang.....
OLEH : ELVIRA ALFAUZI .DKK



 Kegiatan NSC diawali dengan workshop mengenai Emergency Nursing, Disaster Nursing,

dan Simulation Based Learning yang diselenggarakan pada tanggal 1-3 November 2021.

Kemudian kegiatan NSC dilanjut dengan tahap penyisihan awal, dimana dalam tahap ini

seluruh kontingen membuat video dari keempat mata lomba tersebut. Pada tahap

penyisihan awal ini, ada 3 mata lomba yang mana seluruh kontingennya masuk ke dalam

tahap kedua. 3 mata lomba tersebut diantaranya Pre-Hospital Emergency Patient

Management Competition, In-Hospital Emergency Patient Management Competition, dan

Public Speaking. Sedangkan pada mata lomba Poster Contest ada 5 institusi yang masuk

ke dalam tahap final. Saat itu hanya mata lomba poster saja yang berhasil kami amankan

di posisi final. Sementara kami tidak masuk dalam daftar nama institusi terbaik penyisihan

1 dalam 3 mata lomba (Pre-Hospital Emergency Patient Management Competition, In-

Hospital Emergency Patient Management Competition, dan Public Speaking). 

Namun kami tidak patah arang, beracu pada peraturan panitia bahwa yang masuk final adalah

akumulasi penilian penyisihan 1 dan 2 (kecuali mata lomba poster), kami terus bersiap, berlatih

dan memperbaiki diri sebelum menghadapi penyisihan 2 (live streaming), agar kami bisa

mendapat tiket final. Pada tanggal 19-21 November 2021 dilaksanakan lomba penyisihan tahap 2

dimana seluruh kontingen melakukan tindakan Pre-Hospital, In-Hospital, dan Public Speaking

secara live streaming menggunakan media zoom meeting. 

Coming Together is Beginning - Keeping Together is Progress

Working Together is  SUCCESS

 



O U R  T E A M  :

 C A H Y A  M A U L A N A

S A H R A N I  A N G E L I C A  K 

N E N G  I R M A W A T I

E L V I R A  A L F A U Z I

M U H A M M A D  A L F I  A D F I L  M

M I F T A H  R E S N A  H U S E N

K I K I  W I D Y A S A R I

D W I  N O V I A N T Y E

Dari penilaian tim juri didapatkan 5 institusi terbaik tiap

mata lomba untuk lanjut ke babak final yang

diselenggarakan di Bandung tepatnya di Kampus Jurusan

Keperawatan Bandung Poltekkes Kemenkes Bandung Jl.

Dr. Otten No. 32. 

Jalan yang kami lalui tidaklah mudah, bahkan setelah

pengumuman penyisihan 2 dan kami masuk ke tahap

final, kami harus menghadapi rintangan lainnya, kami

harus membagi waktu dan memutar otak untuk

menyamakan waktu akademik kami dimana saat itu kami

sedang menjalankan praktik klinik yang berbeda. Hingga

tak jarang kami baru bisa memulai latihan saat malam

hari. Tapi, pada hari ke 3 sebelum lomba, kami diberikan

dispensasi untuk fokus latihan dan training center,

sehingga kesempatan ini kami gunakan sebaik mungkin

untuk mengejar ketertinggalan kami. Pada kesempatan

ini, Poltekkes Kemenkes Bandung berhasil meraih juara

umum dengan raihan medali 2 emas, 1 perak, dan 1

perunggu. Dengan kriteria hasil juara 1 lomba In-Hospital

Emergency Patient Management Competition, juara 2 Pre-

Hospital Emergency Patient Management Competition,

juara 1 Poster Contest, dan juara 3 Public Speaking. 

 Lelah, putus asa, jenuh, marah, kecewa, ingin berhenti,

putus asa, bahagia, tertawa, segala rasa pernah kami

rasakan bersama, selama "marathon" ini tidak ada satu

pun dari kami yang tak menangis, apapun alasannya.

Karena nyatanya...

perlombaan ini bukan hanya tentang

kami bertanding melawan institusi lain,

tapi bagaimana kami memenangkan

pertandingan sesungguhnya, yaitu

pertandingan antara kami dengan diri

kami sendiri





CINTA KASIH
LANJUT
USIA

CINTA KASIH
LANJUT
USIA

Oleh : Adhi & Yosi

Praktik Klinik Keperawatan Gerontik merupakan

rangkaian terakhiir pada mata kuliah Keperawatan

Gerontik yang harus dijalani oleh mahasiswa

Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes

Bandung Semester V Program Diploma III (D.III). 

Setiap mahasiswa yang akan memasuki praktik ini

telah lulus baik itu teori maupun praktikum

laboratoriumnya. Kegiatan ini dirancang untuk

memfasilitasi mahasiswa agar dapat

mempraktikkan keterampilan dan berpikir kritis

menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami

lansia dengan menggunakan pendekatan proses

keperawatan.



Kegiatan Praktik Klinik Keperawatan Gerontik ini diikuti oleh mahasiswa D3 Keperawatan

Bandung Angkatan 2019 yang terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama diikuti

oleh tingkat 3B yang berjumlah 43 orang, gelombang ke dua diikuti oleh tingkat 3A yang

berjumlah 47 oarang. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 12 November 2021 s/d 22

November 2021 untuk gelombang pertama, dan untuk gelombang kedua pada tanggal 23

November s/d 2 Desember 2021. Kegiatan Praktik Klinik Keperawatan Gerontik terdiri dari

Pengkajian, membuat perencanaan, melakukan implementasi, Mengevaluasi tindakan yang

telah dilakukan dan mendokumentasikannya. Capaian pembelajaran dari kegiatan ini yaitu

mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada gerontik atau lansia baik

yang sehat maupun sakit dengan memperhatikan aspek bio, psiko, soasil kultural, dan

spiritual dan mampu memberikan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup

sehat bagi lansia dan menurunkan angka kesakitan.
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darah, asam urat dan kolesterol
Pemeriksaan Tekanan darah, gula
darah, asam urat dan kolesterol
Dalam melakukan pengkajian kepada pasien lansia diperlukan

beberapa data berupa Gula darah, Asam urat, kolesterol dan juga

tekanan darah. Hal tersebut dirasa penting karena semakin

bertambahnya usia semakin banyak masalah kesehatan yang

bermunculan salah satunya yaitu, diabetes, hipertensi, kolesterol

tinggi, dan asam urat tinggi. Kegiatan ini dilakukan pada kedua

panti, baik panti werdha budi pertiwi maupun panti werdha tulus

kasih. Lansia yang melaksanakan kegiatan ini sangat antusias dan

ada juga beberapa lansia yang merasa takut ketika pengecekan.

Dari hasil kegiatan tersebut didapatkan data mengenai

banyaknya lansia yang mengalami hipertensi dan juga kolesterol

tinggi. Pada panti werdha budi pertiwi hasil dari pengecekan

tersebut diberikan kepada dokter pada hari sabtu sehingga dapat

ditindak lanjutin salah satunya dengan pemberian obat oleh

dokter.



Di Panti Werdha Budi Pertiwi kegiatan senam dilakukan pada hari senin dengan dibimbing oleh

instruktur senam dan mahasiswa ikut serta menyemangati, dan mengikuti senam di antara para

lansia. kegiatan ini dilakukan selama 30 menit lamanya. Sebelum senam para lansia akan ganti baju

olahraga terlebih dahulu, lalu berkumpul di aula untuk melaksanakan senam. Lansia yang mengikuti

kegiatan senam terlihat sangat bersemangat mengikuti instruktur senam yang berada di depan

dengan diiringi lagu dangdut. Selain senam para lansia rutin untuk berjemur di Pagi hari setiap

harinya, mereka berjemur dikursi yang berada di depan kamarnya.

Berbeda dengan Panti Werdha Budi Pertiwi, Panti Werdha Tulus Kasih melaksanakan senam hampir

setiap hari pada pukul 8 yang dipimpin oleh pengelola panti dan mahasiswa. Meskipun di panti

werdha tulus kasih kebanyakan lansianya menggunakan kursi roda namun mereka tetap

bersemangat menggerakan anggota tubuh yang memungkinkan untuk digerakkan. Setelah

melaksanakan senam para lansia akan berjemur jika pada hari tersebut ada matahari.

Berjemur dan SenamBerjemur dan Senam

TAKTAK

Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok sesuai dengan

namanya yaitu TAK (terapi aktivitas kelompok). Salah Satu TAK

yang dilakukan pada saat Praktik Klinik Keperawatan Gerontik

yaitu melipat origami, bernyanyi dan senam hipertensi. Tahapan

kegiatan TAK yang dilaksanakan diawali dengan perkenalan,

dilanjutkan dengan kegiatan inti, dan terakhir penutup. Tujuan

utama dilaksanakannya TAK adalah untuk meningkatkan

hubungan antar anggota.

Terapi Aktivitas Kelompok

"'
Dirimu akan menjadi cerita
ketika engkau tiada, maka
jadilah cerita yang baik ketika
engkau  masih ada
                                  ''
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"Old age is not a disease, its
strength and survivorship, trumph
over all kinds of vicissitudes and
disappointments trials and illness."
-Maggie Kuhn
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