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   Edisi kali ini, Buletin Poltekkes Bandung
menyajikan kegiatan Sipenmaru yang
merupakan kegiatan tahunan dalam
upaya penerimaan mahasiswa baru.
  Karya Ilmiah dari dosen-dosen  dan
essay mahasiswa Poltekkes Kemenkes
Bandung, dll.
  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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JALUR PMDP

JALUR SIMAMA

JALUR MANDIRI

     (Sipenmaru Bersama)

   

     Kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun

akademik 2021-2022 di Poltekkes Kemenkes

Bandung berlangsung mulai bulan Januari

hingga Mei 2020.  Rentang waktu yang cukup

panjang ini dikarenakan adanya tahapan -

tahapan jalur penerimaan diantaranya Jalur

PMDP, Jalur Simama dan Jalur Mandiri. 

  Berbeda dengan penerimaan  mahasiswa

baru tahun sebelumnya, tahun ini untuk ujian

tulis dilakukan melalu Computer Base Test

(CBT), yang dilakukan secara terpusat oleh

BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI untuk jalur

Simama, sedangkan untuk jalur Mandiri

dilakukan oleh internal Poltekkes Kemenkes

Bandung.

Oleh : Andhi Tresnadi, SE



JALUR PMDPJALUR PMDP
    Sipenmaru Jalur PMDP atau Penelusuran Minat Dan

Prestasi merupakan program seleksi bagi siswa-siswi SLTA

sederajat untuk memasuki Program Diploma III dan Sarjana

Terapan Poltekkes Kemenkes Bandung melalui program

seleksi tanpa ujian tertulis sebagai upaya untuk menjaring

calon mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung yang memiliki

Prestasi Akademik yang baik dan prestasi non akademik /

kemampuan minat dan bakat khusus,  yang ditunjukkan

dengan nilai raport dari semester 1 s.d 6 rata-rata minimal 75

untuk mata pelajaran tertentu dan sertifikat prestasi sesuai

minat dan bakatnya yang telah dicapai di Sekolah Lanjutan

Atas / sederajat.  

    Tujuan dari jalur PMDP ini adalah untuk mendapatkan calon

mahasiswa yang unggul dan mempunyai etos belajar yg baik,

sehingga dapat menumbuhkan budaya kompetisi yang positif

baik secara akademis maupun non akademis (soft skill) di

kalangan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.

  Pada Sipenmaru tahun akademik 2021/2022 ini peminat

/pendaftar melalui jalur ini cukup membludak hingga

mencapai 5000 orang lebih, hal ini menunjukan bahwa

Poltekkes Kemenkes Bandung adalah perguruan tinggi yang

berkualitas dan diminati oleh para lulusan SLTA / sederajat

yang hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang

lebih tinggi. 

    Tahap seleksi Jalur PMDP tidak hanya sebatas berdasar

pada nilai raport atau sertifikat prestasi yang diupload oleh

calon mahasiswa, namun juga ada tahap test kesehatan dan

test psikotest, tahap ini sangat menentukan juga bagi

kelulusan calon mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pada tahap test kesehatan akan menyaring calon mahasiswa

yang sehat secara jasmani yang sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan panitia dan pada test psikotest didapat tingkat IQ

seseorang yang juga sebagai dasar grade penentuan lulusan

dan kesesuaian minat seseorang terhadap bidang kesehatan.     

   Tidak semua calon mahasiswa yang pintar itu cocok di

bidang kesehatan, mengingat dibidang kesehatan ini

dibutuhkan jiwa empati dan tanggungjawab tinggi, karena

pada saatnya mereka akan berhadapan dengan pasien-pasien

dan bahkan memegang tanggung jawab terhadapa nyawa

seseorang.

"...etos belajar
yang baik dalam
menumbuhkan

budaya kompetitif
yang positif"



JALUR UTUL SIMAMAJALUR UTUL SIMAMA
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) Bersama memberikan fleksibilitas dalam

memilih lebih dari satu program studi secara lintas Poltekkes Kemenkes di daerah manapun dan

berpeluang memperoleh jumlah peminat lebih besar karena berasal dari seluruh wilayah di

Indonesia. Sistem seleksi ini dilakukan secara  terpusat di BPPSDM Kesehatan di Jakarta melalui

website yang telah disiapkan atau mendaftar secara Online. Pada seleksi jalur ini  calon

melakukan test tertulis secara  Computer Base Test (CBT) yang dilaksanakan di setiap Poltekkes

Kemenkes di seluruh Indonesia secara serempak, central control CBT dilakukan oleh panitia

pusat sehingga kecil kemungkinan terjadinya kebocoran soal.  Lokasi test disesuaikan dengan

domisili provinsi pendaftar. 

Sama seperti  pada Jalur PMDP, jumlah peminat / pendaftar ke Politekkes Kemenkes Bandung

pada Jalur Simama cukup banyak,  jika dibandingkan dengan Poltekkes lainnya, yaitu mencapai

2000 org lebih.  Pada jalur ini pun harus melalui test kesehatan dan psikotest untuk dapat lolos

menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.

JALUR MANDIRIJALUR MANDIRI
Sama seperti halnya Jalur Simama,  Sipenmaru Jalur Mandiri dilakukan pendaftaran secara Online dan

Ujian  CBT,  namun yang menbedakannya adalah penyelenggaranya adalah Poltekkes Kemenkes

Bandung. Jalur ini diselenggarakan untuk menjaring calon pendaftar yang tidak sempat mendaftar

pada jalur PMDP dan Simama.  Tahapan test kesehatan dan psikotes pun diberlakukan pada jalur ini

sebagai syarat lolos menjadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Bandung.



Secara umum kegiatan Sipenmaru di Poltekkes

Kemenkes Bandung berjalan dengan baik dan lancar,

selain itu perlu diketahui bahwa untuk test Kesehatan

dan test Psikotes dilakukan oleh pihak ketiga yang

independen dan profesional, sehingga hasil / output  dari

test kesehatan dan psikotest nya dapat

dipertanggungjawabkan.

TES KESEHATAN & TES KESEHATAN & PSIKOTESPSIKOTES

Tes kesehatan meliputi tes darah, fisik, urine, rontgen

thorax,  visus mata. Untuk tes psikotes meliputi tes IQ

dan tes Temu Bakat yang akan menghasilkan gambaran

berupa Kompetensi dan minat seseorang terhadap suatu

peran atau pekerjaan.



JUMLAHJUMLAH

POLKESBAN -  POLKESBAN -  TA2021 -2022TA2021 -2022

PENDAFTARPENDAFTAR

SIPENMARUSIPENMARU

Dari data di atas menunjukan besarnya peminat / pendaftar ke Poltekkes

Kemenkes Bandung,  khususnya pada program studi Sarjana Terapan Gizi

(Dietisien) , Program D III Keperawatan dan Program D III Farmasi yang meduduki

3 besar. Besarnya peminat / pendaftar ini menunjukan bahwa Poltekkes Kemenkes

Bandung merupakan perguruan tinggi yang berkualitas di Indonesia khususnya di

Jawa Barat.

PolkesbanPolkesban JuaraJuara !!



TOTAL
QUALITY
CONTROL

The Way We Work

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
DI  LINGKUNGAN  POLTEKKES
KEMENKES BANDUNG 2021

Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Bandung

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan)

mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk

menjadi tenaga kesehatan profesional bidang

kesehatan yang beriman dan bertaqwa, kreatif,

inovatif, serta memiliki daya saing kuat pada Program

Diploma III, D IV/Sarjana Terapan dan Pendidikan

Profesi dalam berbagai disiplin ilmu Farmasi, Gizi,

Kebidanan, Keperawatan, Kesehatan Gigi, Kesehatan

lingkungan, Tehnik Laboratorium Medis, Promosi

Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung

sebagai institusi tenaga kesehatansenantiasa

berupaya untuk meningkatkan kualitaspelayanan

kepada pelanggan melalui pelaksanaan sistem

penjaminan mutu pergutuan tinggi (SPM-PT).

Poltekkes Kemenkes Bandung melaksanakan sistem

penjaminan mutu mengacu kepada peraturan

perundang-undangan diantaranya yaitu UU no. 12

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan

MenteriRiset dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No 62

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi. Sistem manajemen mutu yang

dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Bandung 

Pendahuluan1.

Oleh : SRI WISNU WARDANI, SST., M.Keb
(Koordinator SPMI)
Editor dan Kontributor:

1H. Ali Hamzah, SKp.,MNS, 2Sri Kusmiati, S.Kp.,M.Kep., 3Drs. H. Supriadi,
S.Kep.,M.Kep., Sp.Kom

 
 



"Meningkatkan Kepuasan  
  Pelanggan"

menerapkan sistem Total Manajemen Quality (TQM)

atau Total Quality Control atau disebut juga

Pengendalian Mutu Terpadu. Poltekkes Kemenkes

Bandung mengintegrasikan sistem manajemen mutu

terpadu antara Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Ekesternal

(SPME). Selain itu, untuk meningkatkan kepuasan

pelanggan Poltekkes Kemenkes Bandung juga

menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Dalam konteks Sistem Majamenen Mutu baik Internal

maupun Eksternal yang diselenggarakan di Poltekkes

Kemenkes Bandung      bersinergi      satu      sama     

 lain untuk menumbuhkan budaya mutu institusi

serta quality performance (Mutu Layanan)

kelembagaan dengan pendekatan manajemen risiko

untuk mencapai kepuasan user/stakeholder.

       SPMI di Poltekkes Kemenkes Bandung dilakukan

melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,

Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan

Tinggi (PPEPP), salah satu kegiatannya adalah Audit

Mutu Internal (AMI). AMI dalam konteks fungsional

merupakan suatu kegiatan sistemik dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan secara berencana

dan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan

kegiatan di Poltekkes Kemenkes Bandung telah

dilaksanakan sesuai prosedur dan output

kegiatannya harus memenuhi standar yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi.

   Dalam instrumen akreditasi, AMI menjadi para-

meter penilaian yang tercantum pada poin C.2.4.d

tentang Sistem Penjaminan Mutu. Berdasarkan

matrik penilaian Akreditasi disebutkan bahwa

dengan nilai unggul apabilaprogram studi atau

perguruan tinggi tersebut secara konsisten

menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan

keberadaan 5 aspek, yaitu; 1) organ/unti pengelolaan

SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) audit mutu internal, 4)

hasil audit dan 5) bukti tindak lanjut.

 AMI pada essensinya bukanlah suatu

assessmen atau penilaian saja melainkan juga

sebagai suatu upaya untuk meyakinkan

kesesuaian antara pelaksanaan dengan

perencanaan suatu kegiatan/program di

Poltekkes Kemenkes Bandung. AMI memiliki

arti sebagai kegiatan audit yang dilakukan

untuk menentukan tingkat kesesuaian

pelaksanaan kegiatan terhadap standar yang

telah ditetapkan. Tujuan AMI yang

dilaksanakan di PolKesBan yaitu :

a. Untuk memastikan SPMI memenuhi  

     standar/regulasi

b. Memastikan implementasi SPMI sesuai 

    dengan standar/sasaran/tujuan

c. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI

    mengidentifikasi peluang perbaikan

Bagan 1. Proses Sistem Penjaminan Mutu Internal

  Melalui AMI diharapkan dapat memberikan

manfaatuntuk membantu unit kerja dalam

mencapai tujuan dengan cara mengevaluasi dan

mendorong adanya peningkatan melalui proses:

a.  Memverifikasi tujuan institusi, standar Dikti

yang ditetapkan dan nilai-nilai yang telah di

tetapkan apakah dilaksanakan sesuai regulasi atau

tidak

b. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan /

pelaksanaan dengan standar

c. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar

d. Menemukan ruang perbaikan dalam mengurangi

risiko institusi diantaranya: risiko kualitas, risiko

hukum, risiko keuangan, risiko strategik, risiko

kepatuhan, risiko operasional dan risiko reputasi.



Memastikan kepatuhan auditi pada standar
yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut
Memastikan konsistensi auditi dalam
melaksanakan standar yang telah ditetapkan
oleh unit kerja tersebut
Memastikan terpenuhi atau tercapainya
standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja
tersebut

Mengusulkan anggaran

Membuat jadwal AMI à Jadwal AMI memuat

penentuan waktu, auditi, auditor , lingkup audit

Membuat surat tuga

Menginformasikan rencana audit ke auditi/unit

kerja.

a.Gambaran Umum

 Audit Mutu Internal dilaksanakan untuk

memastikan bahwa Poltekkes Kemenkes Bandung

senantiasa menjaga budaya mutu dan kualitas

layanan. AMI memliki tujuan, yaitu:

1.

2.

3.

b.Tahapan Kegiatan

Kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2021

dilaksanakan sesuai dengan program kerja Pusat

Penjaminan Mutu Poltekkes KemenkesBandung

sebagai Leading Sector kegiatan dibawah

koordinasi Kepala Pusat Penjaminan Mutu dibantu

oleh Koordinator SPMI. Kegiatan AMI dimulai dari

tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

1, Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan rapat koordinasi

persiapan pra-kegiatan secara blended (Daringdan

Luring) yang dihadiri oleh Direktur, Para Wakil

Direktur (Wadir I, II, III), Kepala Bagian Akademik

dan Umum, Ka. Sub Bag Akademik, Para Kepala

Pusat, Para Penanggung jawab, Para Koordinator

dan Ka. Unit serta pengelola lainnya yang hadir

secara luring. Komponen lain yang ikut pada rapat

persiapan pra-kegiatan AMI lainnya yaitu Para

Auditor Mutu Internal serta Para Ketua

Jurusan/Ketua Program Studi beserta jajarannya.

Pada tahap persiapan ini juga dilaksanakan

berbagai kegiatan sebagai berikut:

-menyusun kerangka acuan atau TOR (Term of

Reference)

2. Kegiatan AMI Tahun 2021
 

Menyiapkan instrumen pendukung AMI

(menyiapkan formulir Program Kerja Audit

(PKA), formulir Deskripsi Hasil Audit (DHA),

formulir Ringkasan Hasil Audit (RHA) dan

Formulir Catatan Audit (CA)

2. Pelaksanaan

 Kegiatan AMI dilaksanakan mulai tanggal 18

Agustus 2021 hingga 10 September 2021 di

seluruh Program Studi yang ada di Poltekkes

Kemenkes Bandung yang berjumlah 20 Prodi. AMI

pun dilaksanakan di Direktorat Poltekkes

Kemenkes

Bandung sebagaiUnit Pengelola ProgramStudi

(UPPS). Pelaksanaan audit mutu internal di

Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung

dilakukan 1 kali dalam 1 tahun meliputi kegiatan

semester ganjil dan genap setiap akhir Tahun

Akademik (TA). Total Auditi pada kegiatan Audit

Mutu Internal tahun 2021 sebanyak 21 auditi

meliputi seluruh Program Studi yang ada di

Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung

termasuk Direktorat Poltekkes Kemenkes

Bandung sebagai Unit Pengelola. Auditi pada AMI

2021 diantaranya :

Direktorat

Prodi D3 Teknik Laboratorium Medis

Prodi Sarjana Terapan TLM

Prodi D3 Gizi

Prodi Sarjana Terapan Gizi

Prodi Profesi Dietisien

Prodi D3 Sanitasi

Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan

Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan

Prodi D3 Keperawatan Bandung

Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Bandung

Prodi Profesi Ners

Prodi D3 Keperawatan Gigi

Prodi Sarjana Terapan Terapis Gigi

Prodi D3 Kebidanan Bandung

Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Bandung

Prodi Profesi Bidan Bandung

Prodi D3 Farmasi

Prodi D3 Keperawatan Bogor

Prodi D3 Kebidanan Bogor

Prodi D3 Kebidanan Karawang



Pada kegiatan AMI tahun 2021 menggunakan

instrumen sebagai berikut:

1)  Instrumen Program Kerja Audit (PKA)

Instrumen ini disusunoleh auditor

setelahmelakukan assessmen terhadaplaporan

pendidikan/unit kerja. Instrumen PKA yang

digunakan menggunakan instrumen audit PKA

yang diadaptasikan dengan standar penilaian

instrumen 9 kriteria, diantaranya :

-Kriteria I Visi, Misi, Tujuan, Strategi

-Kriteria 2 Tatapamong, Tata Kelola dan Kerjasama

-Kriteria 3 Kemahasiswaan

-Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

-Kriteria 5 Sarana Prasarana dan Keuangan

-Kriteria 6 Akademik

-Kriteria 7 Penelitian

-Kriteria 8 Pengabdian Masyarakat

-Kriteria 9 Output/Capaian

-Manajemen: Sasaran Mutu dan laporan capaian

nya, hasil audit mutu sebelumnya baik internal

(AMI sebelumnya) maupun eksternal (audit

resertifikasi ISO dan tindak lanjut rekomendasi

akreditasi LAMPTKES), manajemen risiko,

pengelolaan keluhan, pengukuran kepuasan, serta

tindak lanjutnya.

2) Ringkasan Kondisi Audit (RKA)

RKA berisi seluruh temuan baik yang bersifat OB

maupun KTS. Apabila selama audit menemukan

kegiatan yang membutuhkan penyempurnaan

dalam waktu cepat, maka dimasukkan dalam

temuan yang bersifat observasi (OB).

Apabila selama audit, ditemukan kegiatan yang

tidak sesuai dengan persyaratan mutu, standar

dan/atau unsur sistem manajemen mutu yang telah

ditetapkan maka dimasukkan

dalam temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS).

3) Deskripsi Kondisi Audit (DKA)

DKA merupakan instrumen hasil audit yang berisi

semua temuan yang bersifat ketidaksesuaian (KTS)

4) Catatan Audit (CA)

CA merupakan instrumen yang berisi tentang

aktifitas di unit kerja yang tidak merupakan

lingkup audit, namun bernilai positif seperti

prestasi mahasiswa/dosen, prestasi unit kerja yang

luar biasa, dan sebagainya dimasukkan dalam

instrumen CA ini.

 Secarateknis kegiatan auditmutu internal tahun

2021 dilaksanakan baik secara daring maupun

luring. Proses Audit dilakukan dalam 2 periode

waktu (2 hari) untuk setiap Auditee baik tingkat

Prodi maupun Direktorat. Pada hari pertama

dilaksanakan audit dokumen, dan hari kedua untuk

melaksanakan audit lapangan. Berikutdijabarkan

kegiatan yang dilaksanakan dalam kedua tahapan

kegiatan audit, diantaranya yaitu :

1) Audit Dokumen

 -Audit terhadap kecukupan dokumen sistem

organisasi, penjaminan mutu dan dokumen (SPMI)

untuk memenuhi persyaratan standar yang

ditetapkan.

   -Dilakukan di tempat pribadi/kantor oleh masing-

masing auditor

2) Audit Lapangan (Daring/Luring)

    a)  Opening Meeting

- Ketua tim auditor memperkenalkan diri dan

seluruh anggota tim

  - Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit,

lingkup dan area audit

  - Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara

audit (kontrak waktu) untuk disetujui oleh auditee

    b)   Kegiatan Audit (Daring/Luring)

-Pengumpulan bukti audit diantaranya melalui

wawancara dengan pengelola/stakeholder

-Pemeriksaan dokumen atau rekaman à Memeriksa

apakah standar yang telah ditetapkan dalam

dokumen standar dalam SPMI atau yang telah

dijanjikan dipenuhi atau tidak.

-Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen

SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja)

telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

-Pengamatan terhadapaktivitas/proses

-Pengamatan terhadap kondisi lapangan



Mempelajari semua bukti audit

Mengelompokkan bukti berdasarkan standar

/kriteria

Melengkapi formulir temuan audit baik

ketidaksesuaian (mayor/minor) maupun

temuan yang sifatnya perlu peningkatan saja

(observasi)

Meninjau semua ketidaksesuaian

Menyiapkan kesimpulan audit meformula-

sikan temuan berdasarkan PLOR

Menyiapkan permintaan tindakan koreksi

Menyiapkan agenda closing meetinga)   

 Closing Meeting AMI (Daring/Luring)

Ketua tim audit dan auditee menandatangani

daftar temuan audit setelah sepakat terhadap

hasil audit

Ketua tim auditor menyerahkan form DKA

untuk dianalisis akar penyebab ketidak-

sesuaian setiap temuan audit

Ketua tim audit menutup acara audit dan

rencana tindak lanjut

c) Pendokumentasian Hasil Audit, hal-hal yang

harus dicatat saat visitasi diantaranya adalah:

-Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap standar

-Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap doku-

mentasi /rekaman

-Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung

mengarah kepada ketidaksesuaian

Temuan audit mengikuti kaidah PLOR yaitu

Problem (masalah yang ditemukan), Location,

Objektive (buktitemuan dan Reference (dokumen

yang mendasari temuan)

d) Rapat penyamaan persepsi tentang temuan

audit antar tim auditor (Daring/Luring) Kegiatan

pada tahap ini, tim auditor yang dipimpin oleh

Ketua Tim Auditor tanpa tim auditee melakukan

beberapa hal diantaranya:

e) Closing meeting dihadiri oleh tim auditor dan

tim auditee membahas temuan audit untuk

disepakati

3. Tahap Akhir

 Pada tahap akhir dari kegiatan AMI tahun 2021

yaitu Pelaporan, yang mana sebelumnya dilaku-

kan Tinjauan Manajemen di Tingkat Prodi dan

Tingkat Direktorat.

 Pelaksana kegiatan Audit Mutu Internal Tahun

2021 melibatkan auditor mutu internal berjumlah

36 auditor yang dikoordinasikan oleh Kepala

Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Bandung.

Penanggung-jawab Kegiatan kegiatanAudit Mutu

Internal ini adalah Direktur Politeknik Kesehatan

Kementrian Kesehatan Bandung.

 Audit Mutu Internal di Poltekkes Kemenkes

Bandung merupakan kegiatan yang terstruktur

dan terprogram yang dilaksanakan 1 kali dalam

setahun untuk melihat secara pernuh proses

layanan dalam lingkup tri dharma serta aspek

penunjang di semester ganjil dan genap dimana

lingkup audit mencakup 9 kriteria penilaian

akreditasi dan lingkup manajemen.

 Melalui kegiatan AMI diharapkan mampu

memberikan peluang untuk perbaikan mutu di

Poltekkes Kemenkes Bandung berdasarkan fakta

di lapangan. Hasil AMI juga dapat dijadikan

sebagai parameter untuk melahirkan kebijakan

pimpinan dalam pemenuhan terhadap

ketidaksesuaian sistem penjaminan mutu internal

(SPMI). Pada akhirnya, hasil AMI diharapkan

dapat membuka peluang perbaikan sistem

penjaminan mutu internal (SPMI) untuk

meningkatkan budaya mutu dan kualitas layanan

kepada pelanggan untuk mencapai kepuasan

pelanggan di Poltekkes Kemenkes Bandung

menuju Poltekkes Bandung Juara.

KESIMPULAN

"Kualitas kepuasan
pelanggan"



BAGAIMANABAGAIMANA
PENANGANANPENANGANAN
LIMBAH DOMESTIKLIMBAH DOMESTIK
BIASA DAN LIMBAHBIASA DAN LIMBAH
INFEKSIUS ISOLASIINFEKSIUS ISOLASI
MANDIRI ?MANDIRI ?

Limbah padat domestik adalah
limbah yang berasal dari
kegiatan kerumahtanggan atau
sampah sejenis, seperti sisa
makanan, kardus, kertas, dan
sebagainya baik organik
maupunanorganik. Sedangkan
limbah padat khusus meliputi
masker sekali pakai, sarung
tangan bekas, tisu/kain yang
mengandung cairan/droplet
hidung & mulut, diperlakukan
seperti limbah B3 infeksius

Oleh : Elanda Fikri
 

 
LANGKAH-LANGKAH PENANGANANLANGKAH-LANGKAH PENANGANAN

LIMBAH B3 INFEKSIUSLIMBAH B3 INFEKSIUS



Langkah-langkah penanganan limbah
B3 infeksius adalah sebagai berikut :

1.Sediakan tiga wadah limbah padat
domestik di lokasi yang mudah dijangkau
orang, yaitu wadah untuk limbah padat
organik, nor organik, dan limbah padat
khusus (untuk masker sekali pakai,
sarung tangan bekas, tisu/kain yang
mengandung cairan/droplet hidung dan
mulut).

2.Wadah tersebut dilapisi dengan
kantong plastic dengan warna berbeda
sehingga mudah untuk pengangkutan
limbah dan pembersihan wadah.

3.Pengumpulan limbah dari wadah
dilakukan jika sudah ¾ penuh atau
sekurang-kurangnya sekali dalam 24 jam.

4.Pengumpulan limbah padat khusus
dilakukan jika ¾ sudah penuh atau
sekurang-kurangnya sekali dalam 6 jam.

5.Petugas pengmpulan limbah harus
dilengkapi dengan masker, sarung
tangan, sepatu boot dan apron.

6.Petugas pengumpulan sampah khusus
harus dilengkapi dengan masker, sarung
tangan, sepatu boot, apron, kacamata
pelindung (google) dan penutup kepala.

7.Pengumpulan dilakukan dengan
Langkah-langkah :
a.Buka tutup tempat sampah
b.Ikat kantong pelapis dengan membuat
satu simpul
c.Masukkan kantong tersebut ke wadah
untuk diangkut.

8.Setelah melakukan pengmpulan, petuga
wajib membersihkan seluruh badan atau
sekurang-kurangnya mencuci tangan
dengan sabun dan air mengalir.

9.Peralatan pelindung diri yaitu google,
boot, dan apron yang digunakan agar
didisinfeksi sesegera mungkin pada
larutan disinfektan, sedangkan masker
dan sarung tangan dibuang ke wadah
limbah padat khusus.

10.Limbah padat organik dan anorganik
agar disimpan di tempat penyimpanan
sementara limbah domestic paling lama
1x24 jam untuk kemudian berkoordinasi
dengan instansi yang membidangi
pengelolaan limbah domestik di
kabupaten/kota.

11.Tempat penyimpanan sementara
limbah padat domestik agar dilakukan
disinfeksi.

12.Limbah padat khusus agar disimpan
di tempat penyimpanan sementara/
limbah B3 dengan perlakukan seperti
limbah B3 infeksius.



Limbah infeksius dan
domestik di rumah atau
fasilitas karantina
/isolasi mandiri

    Rumah atau fasilitas karantina/isolasi mandiri dapat berupa sarung tangan
bekas dan masker bekas, juga dapat berupa tes kit bekas dan limbah medis
lainnya (seperti kain kasa, verban, dan lai-lain) yang dibawa oleh petugas
Kesehatan. Untuk limbah infeksius yang dihasilkan dari orang yang melakukan
karantina/siolasi mandiri dapat dilakukan dengan Langkah pengelolaan limbah
B3 sebagai berikut:
1.Untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang dapat
dilakukan pemanasan atau rebus dengan air panas pada suhu sekurang-
kurangnya 600C, dicuci dengan deterjen dan air atau direndam pada
disinfektan yang mengandung klor 5%. Setelah kering, sarung tangan dan
masker dapat digunakan kembali.
2.Untuk masker & sarung tangan sekali pakai, Langkah yang harus dilakukan :
-Disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan mengandung klor 1%.
-Kemudian dirusak atau dirobek.
-Masukkan ke dalam wadah atau kantong plastic khusus
-Kemudian masukkan ke dalam wadah atau dropbox  yang disediakan di
wilayah masing-masing. Dalam hal belum tersedia wadah, maka setiap wilayah
dapat menentukan Langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak dibuang
disembarang tempat.
3.Limbah infeksius seperti bekas kasa, tisu, kapas dimasukkan ke dalam
kantong kuning dan tertutup.
4.Limbah pembalut dan pupuk sebelum dibuang dibersihkan dulu dengan
membuang tinja pada popok di jamban yang terhubung dengan septic tank.
Popok dan pembalut yang sudah dibersihkan dibungkus dengan kertas bekas
kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah
tertutup.
5.Sisa bahan makanan, minumah, kardus/plastik makanan kemasan yang akan
dibuang dimasukkan ke dalam salah satu bekas kardus/plastic yang ada
kemudian masukkan kedalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah
tertutup.



6.Limbah yang sudah diikat didisinfeksi sebelum diangkut oleh petugas
kebersihan untuk dikumpulkan di titik pengumpulan atau dropbox yang telah
ditentukan
7.Limbah di titik pengmpulan/dropbox kemudian diangkut dengan kendaraan
khusus atau kendaraan dengan pemisah/sekat limbah infeksius dan sampah
rumah tangga/domestik.
8.Limbah kemudian diserahkan ke pihak pengolah limbah B3 untuk diolah
lebih lanjut.
9.Jika tidak ada kantong plastik warna kuning, gunakan kantong sampah yang
tersedia dengan tetap memberikan tanda dengan tulisan limbah infeksius.
10.Petugas wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan sepatu
boot.
11.Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan
segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air
mengalir kemudian mandi.
12.Penanganan limbah lebih lanjut dalam hal pengumpulan, pengangkutan dan
pengolahan limbah menjadi tanggung jawab Dinas yang memiliki tugas
mengelola limbah di wilayahnya berdasarkan penetapan Kepala Daerah sesuai
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

   Limbah infeksius yang dihasilkan oleh kegiatan petugas Kesehatan dalam
pemeriksaan Kesehatan kepada mayarakat dan/atau di karantina/isolasi
mandiri, maka dapat dilakukan Langkah-langkah pengelolaan limbah B3 padat
sebagai berikut :
1.Limbah B3 berupa tes kit bekas dapat dimasukkan kedalamsafety box  atau
kantong plastik kuning infeksius, kemudian dilakukan disinfeksi dengan larutan
klor 1%.
2.Limbah B3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) bekas dan limbah medis lainnya
dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning infeksius, kemudian
dilakukan disinfeksi dengan larutan klor 1%.
3.Limbah medis yang sudah dilakukan disinfeksi ini dibawa oleh petugas
Kesehatan ke fasilitas pengolahan limbah B3, baik di Fasyankes apabila
mengolah sendiri ataupun lokasi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah.

..pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan limbah menjadi tanggung
jawab Dinas yang memiliki tugas mengelola limbah berdasar Surat Edaran

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Limbah domestic padat dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi
kantong  plastik warna hitam dan tidak boleh dicampur dengan
limbah infeksius.

Apabila terdapat cairan maka cairan harus dibuang ke lubang di
wastafel atau WC yang dialirkan ke saluran pengelolaan air limbah.

Setelah ¾ penuh atau paling lama 12 jam limbah dikemas dan diikat
rapat lalu maksimal 24 jam harus diangkut oleh petugas kebersihan
menggunakan menggunakan kendaraan pengangkut sampah rumah
tangga/domestik kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir
(TPA).

Petugas kebersihan wajib menggunakan APD masker, apron, sarung
tangan dan sepatu boot.

Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas
APD dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai
sabun dan air mengalir kemudian mandi.

Pemda setempat agar memfasilitasi pengambilan, pengangkutan dan
pengolahan limbah domestik dan infeksius yang bersumber dari
isolasi/karantina mandiri.

 

 Limbah Domestik juga dihasilkan
dari lokasi karantina/isolasi mandiri
yang dapat berupa sisa bahan
makananan, kardus/plastik makanan
kemasan, kertas dan kardus bekas.

Langkah-langkah pengelolaan

limbah domestik adalah

sebagai berikut :



PKKMB PusatPKKMB Pusat
1 s.d 3 Agustus 20211 s.d 3 Agustus 2021

PKKMB JurusanPKKMB Jurusan
44 s.d 6 Agustus 2021 s.d 6 Agustus 2021

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru 
 adalah wahana bagi perguruan tinggi untuk
memperkenalkan mahasiswa baru dalam proses transisi
dari siswa menjadi mahasiswa. Di samping itu juga untuk
mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan
lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk
menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta
berhasil menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

PKKMB dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap Pusat dan
tahap Jurusan/Prodi. Pada tahap Pusat diselenggarakan
oleh Direktorat dan BEM-KM yg pesertanya semua
mahasiswa baru, sedangkan ditahap Jurusan/Prodi
diselenggarakan oleh Kemahasiswaan Jurusan dan
HIMA. pesertanya adalah maba di jurusan/prodi masing-
masing.

P K KMBPK KMB

 PKKMB Jurusan Keperawatan Gigi tahun 2021
Mengangangkat tema ERUPTION (Explore capabilities,
Persue ambition, and lead with competence) yang
dimana diharapkan para mahasiswa baru dapat
mengeksplor kemampuannya yaitu sebagai calon
Terapis Gigi dan Mulut yang mempunya jiwa ambsius
serta mempunyai jiwa kompetisi yang tinggi.

PKKMB Jurusan Keperawatan Gigi tahun 2021
dilaksanakan selama tiga hari pada hari Rabu-Jumat, 4-
6 Agustus 2021 melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh
153 mahasiswa D3 dan Sarjana Terapan.

Kali keduanya PKKMB yang dilaksanaka secara daring
karena pandemic Covid-19 masih tinggi, Tapi ,meskipun
dilaksanakan secara daring tidak mengurangi esensi
dari PKKMB tersebut.

EruptionEruption

ExploreExplore
CapablitiesCapablities

Persue AmibitionPersue Amibition
& Lead with& Lead with
CompetenceCompetence



 PKKMB tahun ini diisi materi

mengenai Jurusan Keperawatan Gigi

yang disampainkan oleh Ketua

Jurusan Keperawatan Gigi,

Sekretaris Jurusan Keperawatan

Gigi, Ketua program studi D3 dan D4,

ADAK serta kemahasiswaan. Selain

itu PKKMB ini juga memperkenalkan

Organisasi Mahasiswa yang ada di

Jurusan Keperawatan Gigi

dianataranya ada HIMA, BPM serta

UKMJ (Unit Kegiatan Mahasiswa

Jurusan).

 Selain materi mengenai kampus

dan organisasi mahasiswa, ada

juga materi mengenai Karir

Perawat Gigi yang disampaikan

oleh alumni Jurusan Keperawatan

Gigi Poltekkes Bandung yaitu Teh

Nisa Diwani dan materi mengenai

Organisasi & Perkuliahan yang

disampaikan Kang Yoga Abdul Azis

demisioner Ketua HIMA Jurusan

Keperawatan Gigi Periode 2018-

2019.

Oleh: Reza Awal Mulyana



 Air  merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi  kehidupan manusia ,  Keberadaan
air  menjadi  sangat penting karena air  adalah bahan penunjang untuk segala akt iv itas
yang di lakukan oleh manusia terutama untuk mempertahankan kelangsungan hidup
baik untuk kebutuhan domestic maupun industr i .  Berbagai  macam aktivitas yang
berkaitan dengan penggunaan air  diantaranya sebanyak 70% digunakan untuk
memenuhi  kegiatan pertanian,  22% untuk kegiatan industr i ,  dan 8% sisanya untuk
memenuhi  kebutuhan domestik rumah tangga.  Untuk mel indungi  masyarakatnya dar i
kual i tas a ir  yang t idak memenuhi  syarat  pemerintah mengeluarkan regulasi  agar a ir
yang dipergunakan t idak berdampak pada penyebaran penyakit  pada komunitas ,
sehingga keluar regulasi  Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 untuk
air  bersih dan Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 untuk air
minum.
Regulasi  yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan acuan maksimal  batas
pencemaran yang berada dalam air .  Para meter yang digunakan untuk meni la i
kual i tas a ir  adalah f is ik ,  k imia dan mikrobiologi .  Pada parameter mikrobiologi ,
bakter i  digunakan sebagai  indikator pencemaran.

PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE DESINFEKSI
REVERSE OSMOSIS DAN NON REVERSE OSMOSIS
TERHADAP KEBERADAAN MIKROBIOLOGI
PADA AIR ISI ULANG DEPOT AIR MINUM

Salah satu indikator kual i tas mikrobiologi  untuk
air  bersih maupun air  minum adalah bakter i  E.
col i  dan bakter i  col i form. Bakter i  E.col i
merupakan indikator kual i tas a ir  karena
keberadaannya menunjukan bahwa air  rumah
tangga sudah terkontaminasi  oleh feses.  Bakter i
E.col i  menjadi  patogen j ika jumlah bakter i  in i
dalam saluran pencernaan meningkat atau berada
di  luar habitatnya,  dan akan menghasi lkan
enterotoksin yang merupakan menyebabkan
ter jadinya penyakit  diare.  Penyakit  diare
merupakan salah satu masalah kesehatan
masyarakat di  negara berkembang sepert i  d i
Indonesia ,  diare juga dapat disebabkan oleh
makanan yang tercemar dan minuman yang
mengandung E.col i .  

Pentingnya kegunaan air  dalam kehidupan sehari-
har i  tentunya harus di imbangi  dengan penyediaan
air  dengan kuantitas yang memadai  dan kual i tas
yang baik.  PDAM sebagai  pemasok kebutuhan air
pada masyarakat perkotaan t idak mampu
memenuhi  kebutuhan masyarakat perkotaan
karena sumber air  baku yang terbatas,  apalagi
pada musim kemarau panjang kuantitas a ir  baku
yang tersedia t idak mampu memenuhi  kebutuhan 
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masyarakat perkotaan karena sumber air  baku yang terbatas,
apalagi  pada musim kemarau panjang kuantitas a ir  baku yang
tersedia t idak mampu memenuhi  kebutuhan seluruh
masyarakat perkotaan.  Oleh karena itu maka usaha Air
Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Depot Air  Minum (DAM)
mulai  berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat
akan air  minum. Di  Indonesia sendir i  AMDK untuk pertama
kal i  d i  produksi  pada tahun 1972.  Pada perkembangannya air
minum dalam kemasan mengalami kenaikan harga yang cukup
signif ikan sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat
mengkonsumsi  a ir  minum dalam kemasan tersebut.  Semakin
t ingginya harga dar i  AMDK ini  menjadi  awal  berdir inya DAM
untuk memenuhi  kebutuhan akan air  minum dalam kemasan
yang dapat di jangkau oleh seluruh kalangan masyarakat .

Depot Air  Minum (DAM) adalah Badan Usaha yang mengelola
air  minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah.
Pertama kal i  DAM berdir i  adalah pada kr is is  ekonomi tahun
1998 untuk menjawab permasalahan akan mahalnya
kebutuhan akan air  minum dalam kemasan pada saat i tu.
Masyarakat mulai  mencari  a lternat if  sumber air  murah untuk
memenuhi  kebutuhan akan air  minum. Sejak tahun 1999 DAM
berkembang dengan sangat pesat di  seluruh Indonesia.  Jawa
Barat sendir i  Khususnya Kota Bandung,  keberadaan DAM
menjamur sudah hampir  diseluruh penjuru Kota.  Persebaran
DAM di  Kota Bandung terdapat 659 DAM pada tahun 2017.
Hasi l  u j i  pet ik yang telah di lakukan oleh Dinas Kesehatan
Kota Bandung didapat sejumlah depot air  minum is i  u lang dan
ditemukan beberapa DAM diantaranya posit i f  terkontaminasi
bakter i  E.col i  

Beberapa faktor yang memengaruhi  kual i tas a ir  minum DAM
adalah yaitu higiene sanitasi ,  a ir  baku dan metode desinfeksi .
Standar higienitas in i  dipengaruhi  oleh Lokasi  DAM harus
terbebas dar i  pencemaran,  kual i tas peralatan DAM, s ikap dan
peri laku hidup bersih dan sehat serta prosedur proses
pengolahan DAM yang di lakukan.  Pada umumnya masyarakat
masih memandang bahwa sumber mata air  pegunungan yang
bisa memenuhi  syarat-syarat  kesehatan.  Pada kenyataannya
tidak demikian,  sumber air  sepert i  a ir  tanah dalam, a ir  tanah
dangkal ,  mata air ,  serta a ir  permukaan t idak menentukan baik
atau buruknya kual i tas a ir ,  melainkan perlakuan yang
diberikan sepert i  proses f i l tras i  dan desinfeksi  untuk
menjadikan air  baku s iap dikonsumsi .  Pada proses pengolahan
air  baku menjadi  a ir  minum DAM sangat dipengaruhi  oleh
kual i tas a lat  f i l tras i  dan metode desinfeksi  yang digunakan.



 Pada proses desinfeksi  dengan menggunakan ozon (O3) ber langsung dalam tangki
pencampur ozon minimal  0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengis ian berkisar
antara 0,06–0,1 ppm. Tindakan desinfeksi  sela in menggunakan ozon,  dapat
di lakukan dengan cara penyinaran ultraviolet  (UV) dengan panjang gelombang 254
mm atau kekuatan 2.537 derajat  Angstrom dapat membunuh mikroorganisme dalam
1 detik .  Kual i tas desinfeksi  menggunakan UV sangat dipengaruhi  oleh la ju a ir ,
kapasitas atau volume UV, dan intensitas lampu.  Adapun kekurangan desinfeksi
menggunakan UV adalah spora dan virus t idak dapat didesinfeksi ,  membutuhkan
energi  yang cukup besar ,  dan t idak menyisakan residu UV sehingga diper lukan
desinfektan sekunder.

Jenis  desinfeksi  la innya yaitu Proses RO, dimana proses ini  menggunakan tekanan
tinggi  agar a ir  dapat melewati  membrane,  di  mana kerapatan membrane RO ini
adalah 0,0001 mikron (satu helai  rambut dibagi  500.000 bagian) .  J ika a ir  mampu
melewati  membrane RO, maka air  in i lah yang akan digunakan akan tetapi  j ika a ir
t idak bisa melewati  membrane semipermeabel  maka akan terbuang pada saluran
khusus.  Fi l ter  a ir  RO menjadi  salah satu penyaring yang bisa diandalkan,  proses ini
bisa menghi langkan sekitar  90 hingga 99% kontaminan yang terkandung dalam air .
Pada penel it ian yang di lakukan Wimalawansa diketahui  bahwa dengan
menggunakan metode RO dapat menurunkan lebih dar i  95% dari  semua potensi
kontaminasi  racun dalam air  dalam sekal i  proses purif ikasi  a ir  minum. Teknologi  in i
t idak hanya digunakan pada f i l ter  a ir  rumah tangga saja ,  melainkan juga perusahaan
besar termasuk perusahaan yang air  minum kemasan.  Tekanan osmotik yang
digunakan dengan perpaduan teknologi  la in memungkinkan penyaring air  in i  bisa
menghasi lkan air  sehat yang terbaik.  Namun demikian,  tetap ada hal  mendasar yang
membuatnya kurang efekt if  dalam hal  waktu.  Karena membrane yang digunakan
dalam teknologi  in i  sangat keci l  bahkan mikro,  t idak heran j ika a ir  yang
dikeluarkannya sangat keci l .  Al i ran air  yang lambat ini  bisa membutuhkan banyak
waktu untuk menghasi lkan air  terbaik dan harga yang relat i f  lebih mahal  dar i
metode desinfeksi  la in.  

...kekuatan 2.537 derajat Angstrom dapat
membunuh mikroorganisme dalam 1 detik. 



 Di l ihat  dar i  semakin meningkatnya kebutuhan air  minum, maka banyak sekal i
masyarakat yang sangat memanfaatkan keberadaan DAM ini .  Sela in ef is ien dan
mudah di  dapat ,  dar i  segi  harga pun ter jangkau oleh masyarakat umumnya,
sehingga ini  yang melatar  belakangi  tumbuh dan berkembangnya DAM khususnya di
Kota Bandung.  Proses f i l tras i  (penyaringan)  dimaksudkan sela in untuk memisahkan
kontaminan tersuspensi  juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid
termasuk mikroorganisme dari  dalam air .  Desinfeksi  dimaksudkan untuk membunuh
kuman patogen,  ada beberapa metode yang digunakan oleh depot diantaranya
dengan menggunakan ozonisasi ,  u ltraviolet  dan Reverse Osmosis .

Hasi l  observasi  dan wawancara mengenai  karakter ist ik  dar i  Depot Air  Minum
didapat hasi l  sebagai  ber ikut:

Berdasarkan Tabel  diatas rata-rata jumlah karyawan DAM 1-3 orang sebanyak
persentase (81,6%) tersebut didukung dengan lamanya usaha depot air  minum di
Kota Bandung,  berdasarkan tabel  diatas didapat bahwa DAM yang memulai  usaha
1-10 tahun sebanyak 88,3%, dan terakhir  DAM yang sudah lebih dar i  10 tahun
sebanyak 11,7%. Sumber pemanfaatan air  baku DAM terdir i  dar i  t iga jenis  yaitu
PDAM sebanyak 18,4% ,  mata air  pegunungan sebanyak 78,4%, dan air  sumur
sebanyak 4%. Tingkat kepatuhan pengusaha DAM terhadap regulasi  dini la i  masih
sangat rendah,  hal  tersebut dapat di l ihat  dar i  kesadaran pengusaha dalam
melakukan pemeriksaan laboratorium khususnya untuk parameter mikrobiologi .
Tingkat kepatuhan pengusaha DAM untuk melakukan uj i  laboratorium terhadap
kual itas a ir  olahannya dalam 3 bulan terakhir  nya sekitar  30% dan untuk 6 bulan
terakhir  sebanyak 41%.



Hasi l  u j i  laboratorium terhadap keberadaan bakter i  didalam air  minum is i  u lang,
didapat hasi l  sebagai  ber ikut :

 Graf ik diatas menunjukan bahwa Persentase efekt if i tas penurunan bakter i  yang
terbaik adalah pada metode desinfeksi  menggunakan RO dimana pengurangan
jumlah bakter i  col i form sebesar 98,16% dan E.col i  sebesar 97,58% dibandingkan
dengan metode Non RO dengan pengurangan 75% pada col i form dan 85,58% pada
E.col i .  Graf ik diatas menunjukan set iap metode yang digunakan dalam proses
desinfeksi  DAM masih memil ik i  kekurangan dalam mereduksi  bakter i  pencemar
didalam air  minum hasi l  o lahannya.  Reverse osmosis  memil ik i  kemampuan
mereduksi  col i form sebesar 23% dan E.col i  sebesar 12% lebih baik apabi la
dibandingkan dengan metode desinfeksi  non RO pada air  hasi l  o lahan depet a ir
minum. 

Proses desinfeksi  sendir i  bertujuan untuk menghi langkan mikroorganisme yang ada
didalam air  baku sehingga nantinya air  yang dihasi lkan oleh depot air  minum sudah
memenuhi  kr iter ia  baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga
harapannya air  yang memenuhi  syarat  t idak akan menimbulkan berbagai  macam
penyakit  apabi la  dikonsumsi  dikarenakan keberadaan bakter i  baik col i form maupun
E.col i .  Peralatan yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dalam air  baku
DAM dapat mempergunakan UV, ozon,  atau reverse osmosis .  Hasi l  penel it ian ini
menunjukan keberadaan bakter i  E.col i  masih ditemukan pada air  minum baik pada
metode desinfeksi  menggunakan RO maupun Non RO. Meskipun ada,  jumlah
bakter i  E.col i  pada air  minum masih dibi lang sedikit  pada DAM yang menggunakan
metode RO yaitu 3,3% sedangkan Non RO 20%. 



Keberadaan bakter i  E.col i  re lat ive baik dikarenakan kual i tas a ir  baku yang lebih
banyak mengandung col i form dibanding E.col i .  Meskipun masih ditemukan
keberadaan E.col i  pada air  minum, hal  in i  menunjukan bahwa kedua metode
desinfeksi  in i  masih memil ik i  kekurangan apabi la  dihadapkan dengan kual i tas a ir
baku yang buruk.  Hasi l  univar iat  pada penel it ian ini  didapat bahwa keberadaan
col i form pada DAM menggunakan metode desinfeksi  RO yaitu sebanyak 3,3%
sedangkan Non RO 40%. Hasi l  u j i  b ivar iat  yang di lakukan,  diketahui  terdapat
perbedaan antara metode desinfeksi  menggunakan RO dan Non RO terhadap
keberadaan bakter i  col i form pada air  olahan DAM. 

Beberapa faktor yang sangat memengaruhi  hasi l  a ir  olahan DAM yaitu kual i tas a ir
baku,  peralatan dalam hal  in i  f i l tras i  yang digunakan,  dan metode desinfeksi  yang
digunakan.  Kual i tas dar i  a ir  baku harus mendapat perhatian khusus dikarenakan
dengan kual i tas yang semakin baik maka akan mengoptimalkan kerja dar i  peralatan
DAM sehingga air  yang dihasi lkan menjadi  baik pula.  Pada air  baku yang
mengandung cemaran yang t inggi  akan menyebabkan kerja dar i  peralatan f i l trasi
yang semakin berat ,  in i  sangat erat  kaitannya dengan penggunaan f i l trasi  yang
digunakan suatu DAM.

 Pembahasan diatas menciptakan kesimpulan agar konsumen lebih memil ih depot
air  minum yang menggunakan metode desinfeksi  reverse osmosis  dibandingkan
dengan depot air  minum yang bukan menggunakan reverse osmosis  dikarenakan
kual itas a ir  olahan yang lebih baik.  Meskipun memang ada beberapa var iabel  yang
bisa memengaruhi  kual i tas a ir  tersebut.  Margin 12% antara RO dan non RO
menunjukan seberapa besar efekt if i tas metode desinfeksi  reverse osmosis .

"agar konsumen lebih memilih depot air minum yang menggunakan
metode desinfeksi reverse osmosis dibandingkan dengan depot air

minum yang bukan menggunakan reverse osmosis "



Dies Natalis kembali dirayakan 

untuk memperingati ulang tahun 

Poltekkes Kemenkes Bandung 

yang ke-20. Berbeda dari tahun 

sebelumnya, Dies Natalis pada 

tahun ini dilaksanakan secara 

terbatas dan hybrid dengan tetap 

memperhatikan protokol 

kesehatan di masa pandemi 

Covid-19. Berbagai konten acara 

disajikan diantaranya sidang 

terbuka senat, kesenian, 

keterampilan, olahraga, serta 

hiburan. Kegiatan berlangsung 

selama 6 (enam) hari dimulai 

sejak tanggal 12 - 17 April 2021 di 

lingkungan kampus Poltekkes 

Kemenkes Bandung, Auditorium 

Direktorat Poltekkes Kemenkes 

Bandung, dan juga dilaksanakan 

secara daring melalui  Zoom 

Meeting.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan Dies Natalis ke-20 

pada Sidang Terbuka Senat Poltekkes Kemenkes Bandung yang 

dipimpin langsung oleh Dr. Ir. H. R. Osman Syarief, MKM selaku 

Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung di Auditorium Direktorat 

Poltekkes Kemenkes Bandung dan melalui Zoom Meeting. Sidang 

Terbuka Senat tersebut dihadiri juga seluruh civitas akademika dan 

mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung secara daring melalui 

Zoom Meeting. Sidang terbuka ini diisi dengan pemaparan orasi 

ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Erlanda Fikri, SKM, M. Kes.

SIDANG TERBUKA SENAT

DIES NATALIS XX
POLTEKKES KEMENKES BANDUNG

DIES NATALIS XX
POLTEKKES KEMENKES BANDUNG
"UNiTY IN HEALTH SCiENTiFiC DiVERSiTY”

oleh Fahrika Salli Sugianti



ORASI PENUH MAKNA
DALAM ORASi ILMiAH PADA SiDANG SENAT DiES NATALiS KE-XX

POLTEKKES KEMENKES BANDUNG TAHUN 2021 

Sidang Terbuka Senat yang diadakan dalam rangka acara Dies Natalis Ke-

20 Poltekkes Kemenkes Bandung pada Senin, 12 April 2021 terasa berbeda 

pelaksanaannya. Dr. Elanda Fikri, SKM., M.Kes selaku dosen tetap 

Poltekkes Kemenkes Bandung berkesempatan untuk menyampaikan 

pidato atau orasi ilmiah dihadapan ketua dan anggota senat akademik, 

seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Bandung, dan para tamu 

undangan lainnya. Orasi Ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Elanda Fikri, 

SKM., M.Kes merupakan bagian dari hasil penelitian beliau yang telah 

dibahas dalam disertasi Program Doktor yang berjudul “Pengelolaan 

Sampah B3 RT dengan Pendekatan Life Cycle Assessment”, dengan 

pengembangan dari berbagai sumber.

DIES NATALIS XX
POLTEKKES KEMENKES BANDUNG



Kesimpulan yang menjadi rekomendasi kebijakan yang beliau sampaikan pada kesempatan 

orasi ilmiah tersebut, diantaranya :

1. Perpaduan konsep LCA dan SA dapat menjadi pendekatan dalam merumuskan kebijakan 

terkait penyusunan skenario pengelolaan sampah B3 RT.

2. Skenario 2 dengan pemisahan B3 RT di unit TPST dapat menjadi alternatif kebijakan dalam 

menyusun skenario pengelolaan sampah B3 RT yang belum ada.

3. Pemilahan sampah B3 RT dioptimalkan di unit TPST bukan di unit rumah tangga.

4. Peran dari masing-masing stakeholder dalam mengaplikasikan skenario pengelolaan 

sampah B3 RT.

5. Regulasi terkait pengelolaan sampah B3 RT dapat diakomodir melalui produk hukum 

turunannya seperti Peraturan Walikota yang berisi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan 

petunjuk teknis (juknis) pengelolaan sampah B3 RT.

6. Pada SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknis Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan 

perlu ditambahkan kategori infeksius dalam klasifikasi sampah B3 RT.

7. Tantangan ke depan adalah pengelolaan sampah B3 RT golongan bahan infeksius (pembalut 

wanita dan popok bayi) dikelola dengan sistem daur ulang, terkait kuantitas, dampak dan 

valorisasi produk.

Keputusan yang baik adalah 

keputusan yang didasarkan atas 

dasar persetujuan dan bukan dengan 

keputusan sepihak dari perencana
(Dr. Elanda Fikri, SKM., M.Kes)
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“

“



SEMARAK PERAYAAN DIES NATALIS

Rangkaian kegiatan diadakan dalam 

rangka memeriahkan peringatan Hari 

Ulang Tahun Poltekkes Kemenkes 

Bandung ke-20 pada 12 - 17 April 2021, 

diantaranya pertandingan berbagai 

cabang olahraga, bakti sosial, seminar 

nasional, speech contest, monolog, 

kontemporer dance, dan konten 

hiburan lainnya.

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

DIES NATALIS XX
"UNiTY IN HEALTH SCiENTiFiC DiVERSiTY”



PRAKTIK BIDAN KOMUNITAS 
RW. 02 DESA JALANCAGAK KAB SUBANG

JURUSAN KEBIDANAN BANDUNG
 

PENULIS : ASYIFA UTAMI INSAN KAMILA



PENGUMPULAN
DATA &
PENELUSURAN
WILAYAH
Diawali dengan kegiatan sosialisasi dan
meminta izin pada pejabat setempat
untuk menyelenggarakan Praktik
Kebidanan Komunitas. Kelompok Desa
Jalancagak diberi kesempatan untuk
membina Desa tersebut khususnya pada
RW 02. Setelah melakukan sosialisasi,
kami melakukan pengumpulan data
skunder kepada bidan, kader dan
pejabat RW.

PROSES BIMBINGAN
DAN PERHITUNGAN
DATA
Selain itu kami melakukan kegiatan
bimbingan bersama pembimbing lahan dan
juga pembimbing institusi pada Jumat, 28
Mei 2021. Pada kegiatan tersebut kami
membahas mengenai hasil perhitungan
data yang sudah dilakukan oleh kelompok,
serta permasalahan apa saja yang
ditemukan di lapangan. Tentunya dalam
kegiatan ini dosen memberikan arahan dan
saran yang bermanfaat untuk
keberlangsungan kegiatan Bidan
Komunitas ini.

Data yang terkumpul selain data
kependudukan kami pun menggali lebih jauh
mengenai data KIA pada daerah setempat.
Dengan adanya pengumpulan data ini kita
menjadi lebih jauh mengetahui bagaimana
sistem dan permasalahan yang ada di daerah
tersebut.

Selepas melakukan pengumpulan data, kami
mengkaji dan menelusuri wilayah yang ada di
RW 02. Upaya ini bertujuan untuk lebih
mengenal dan menggali potensi tempat serta
sumber daya yang ada pada daerah tersebut.
sehingga masyarakat dan mahasiswa
mengetahui lebih dalam mengenai daerah yang
akan di bina sebelum di lakukan pengkajian
lebih jauh lagi.

Dalam kegiatan ini kami lebih mengenal
karakter dan permasalahan yang ada di
wilayah RW.02 Desa Jalancagak. Tingginya
mobilisasi penduduk dan juga sikap
individualisme menjadikan hal tersebut sebagai
faktor penghambat dalam pelaksanaan
kegiatan Bidan Komunitas ini.  Hal ini menjadi
sebuah tantangan besar dalam menjalankan
kegiatan Bidan Komunitas khususnya di Desa
Jalancagak Kabupaten Subang.  

Karena adanya beberapa permasalahan
tersebut, timbul sebuah harapan yang dapat
diwujudkan bersama-sama dengan masyarakat
serta pejabat yang berada di wilayah RW 02
dengan rangkaian kegiatan Bidan Komunitas. 

(Kegiatan Proses pengambilan data dan bimbingan )



Artikel Hari Ini 

Transect (Penulusuran Wilayah)

pada RW.02 ditemukan beberapa

tempat yang berpotensi sangat

baik dari segi lingkungan dan

Sumber Daya di daerah sekitar. 

Pengaruh berbagai lapisan

masyarakat dalam mengajak ke

fasilitas kesehatan

Akhirnya! Warga RW.02

menemukan permasalahan dan

penyelesaian lewat Pohon

Harapan.

Sejumlah Warga RW.02 turut

serta dalam pembuatan PRA

di Posyandu Nanas 02

NGUPASAN
(Mengupas Tuntas Permasalahan)

Participatory Rural Appraisal

Kegiatan PRA
Kegiatan ini dibuka dengan pembukaan yang dihadiri

oleh Bidan desa, Pembimbing Lahan, Kader RW 02, serta

perwakilan dari masing-masing RT. Berlangsungnya PRA

tak luput dari beberapa persiapan yang di persiapkan

sebelumnya, dimulai dari membuat media, poster serta

dokumentasi yang mendukung dalam kegiatan.

Partisipasi warga sangat aktif dalam melakukan kegiatan

PRA ini.

"Kegiatan ini sangat bagus untuk melihat berbagai macam

permasalahan serta penyelesaian di wilayah RW 02 Desa

Jalancagak, PRA juga mengasah pikiran kritis dari

masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang

wilayahnya." Bidan Asri selaku bidan desa ketika

diwawancari oleh Mahasiswa.

(Kegiatan PRA)



Pohon Harapan dan
Akar Masalah

Pada kegiatan memecahkan Pohon Harapan

dan Akar Masalah, masyarakat dan mahasiswa

dituntut untuk bisa menyelesaikan

permasalahan dan menemukan solusi terbaik

untuk mengatasi masalah yang terjadi.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode FGD

(Forum Group Discussion) di setiap pos nya.

Masyarakat dengan bidan sama-sama

menemukan masalah dan memecahkannya

lewat sebuah kegiatan yang akan

diselenggarakan nantinya.

Transect
(Penelusuran
Wilayah) RW. 02
Dalam kegiatan ini masyarakat diminta untuk

mengetahui lebih jelas situasi dan kondisi dari

lingkungan serta sumber daya yang ada di daerah

tersebut. Dalam pelaksanaannya masyarakat sudah

cukup mengetahui kondisi pada wilayah nya,

sehingga masyarakat dapat menyebutkan segala

masalah dan potensi yang bisa ditingkatkan di RW

02 Desa Jalancagak. Selain itu, masyarakat pun 

 antusias dan semangat dalam menjawab pertanyaan

yang diajukan oleh mahasiswa.

(Kegiatan Pohon Harapan dan Akar Masalah)

(Kegiatan Transect)



DIAGRAM VENN UNTUK MENGETAHUI
SEBERAPA BESAR PENGARUH DARI

TOKOH MASYARAKAT DALAM
MENGAJAK KE FASILITAS KESEHATAN

MAPPING DI RW 02
DESA JALANCAGAK

Pos Mapping dilakukan untuk
mengetahui bagaimana persebaran KIA
(Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu ber-KB, Bayi
dan Balita). Dengan ini masyarakat lebih
mudah mengetahui dimana lokasi dan
keberadaan dari ibu dan anak yang
tergolong pada KIA. Tentunya
masyarakat sangat antusias dalam
melakukan kegiatan ini, selain
mempermudah hal ini pun dapat
diketahui cara kerja dan cepat dalam
menanggapi kegawatdaruratan yang
terjadi di sekitar masyakarat.

Diagram Venn ini sangat penting bagi

masyarakat untuk mengetahui siapa

saja yang mempengaruhi masyarakat

dalam mengajak ke fasilitas kesehatan.

Warga menjadi mengetahui siapa saja

tokoh yang dapat membantu dalam

mengajak masyarakat ke fasilitas

kesehatan. Dilihat dari kegiatan yang

telah dilakukan tentunya peran dari

kader dan Bidan Desa Jalancagak

memiliki peran yang sangat besar dalam

mengajak warga khususnya RW.02 ke

fasilitas kesehatan.

DIAGRAM VENN 

(Kegiatan Mapping)

(Kegiatan Diagram Venn)



Adanya sosialisasi dan adanya
pemeriksaan golongan darah
serta pemeriksaan Hb pada
remaja. Sehingga dapat
terbentuk Kelompok Golongan
Darah dan apabila terjadi
kegawatdaruratan di wilayah ini,
bidan desa atau masyarakat tidak
kesulitan lagi untuk mencari
calon pendonor.

Dalam persiapan MMRW ini
kelompok melakukan
pengolahan data dasar yang
kemudian disajikan dalam
bentuk diagram serta
memaparkan temuan masalah
terkait dengan kesehatan ibu
dan anak yang ada di RW 02
Desa Jalancagak

Adapun hasil musyawarah
dengan masyarakat mengenai
solusi pemecahan masalah
yang didapatkan adalah
sebagai berikut Meningkatkan
pemahaman lintas sektor (RW,
RT, tokoh agama, tokoh
masyarakat, karang taruna)
dan masyarakat mengenai
kegunaan posyandu.

MMRW
(MUSYAWARAH
MASYARAKAT
RUKUN WARGA)

Setelah dilakukan kegiatan
pendataan dan penemuan
masalah dengan teknik PRA,
dilakukan Musyawarah
Masyarakat RW (MMRW) yang
dilaksanakan pada Rabu, 02 Juni
2021 pukul 10.00 WIB di GOR
Desa Jalancagak. Acara ini
dihadiri oleh Sekretaris Desa,
Kepala Dusun 1, Ketua BPD,
Ketua RT, Bidan Desa, Dosen
Pembimbing Lahan, Dosen
Pembimbing Institusi, serta
Kader.

(Poster Kegiatan MMRW)

(Kegiatan MMRW)



PEMUJA DAN MENGGODA
(PEMER IKSAAN  HEMOGLOB IN  PADA  REMAJA  DAN  MARI  GALAKAN  PEMER IKSAAN

GOLONGAN  DARAH )

MENGGODA 
Tujuan kegiatan ini yaitu untuk membentuk kelompok golongan darah sehingga diharapkan
apabila suatu saat terjadi kegawatdaruratan dan membutuhkan darah tambahan, tenaga
kesehatan setempat serta masyarakat dengan mudah mencari pendonor dari kelompok
golongan darah tersebut. Kegiatan ini dimulai dengan pemeriksaan golongan darah
kepada masyarakat RW 02 Desa Jalancagak khususnya remaja diatas 17 tahun terlebih
dahulu, lalu selanjutnya baru dikelompokkan sesuai dengan golongan darahnya.

PEMUJA
Pemeriksaan Hemoglobin Pada Remaja “PEMUJA” Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui kadar hemoglobin yang dimiliki oleh remaja RW 02 Desa Jalancagak.
Berdasarkan dari pengkajian kelompok didapatkan bahwa mayoritas ibu hamil di RW 02
mengidap Anemia. Maka dari itu kelompok mengadakan kegiatan ini sebagai tindakan
preventif.



Sate Santai
SENAM HIPERTENSI LANSIA 

SIKAT UNIK
Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengingatkan kembali kepada

Kader bahwasannya pemeriksaan tumbuh kembang bukan

hanya soal mengukur berat badan dan tinggi badan, namun

pemantauan perkembangan juga perlu diperhatikan. Kegiatan

ini juga bisa dilakukan di posyandu dengan dipantau oleh bidan

atau tenaga kesehatan yang bertugas di tempat tersebut.

harapan dari tercapainya kegiatan ini adalah dapat

terdeteksinya penyimpangan atau kelainan pada tahap

pertumbuhan atau perkembangan pada Balita.

Senam hipertensi yang diikuti oleh para lansia ini bertujuan untuk menggerakan
masyarakat khususnya lansia agar lebih aktif walapun dalam situasi sudah berumur dan
terkadang terdapat beberapa gerakan yang tidak dapat dilakukan, namun hal tersebut
tidak menjadi penghalang. Senam ini dilakukan di depan posyandu nanas di pagi hari,

Harapan dari terjalannya senam ini adalah agar warga sekitar dan masyarakat khususnya
lansia mau menggerakan kegiatan yang bertujuan agar warga sekitar lebih aktif

khususnya pada lansia.



Dokumentasi Kegiatan
sikat unik dan PDKT P4K

diselenggarakan di pelataran
mesjid dekat dengan GOR. dengan
sasaran kegiatan pada ibu kader.

YUK DILIHAT!

PDKT P4K 
Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengingatkan kembali akan

pentingnya persiapan untuk persalinan. Kegiatan ini juga

masih berkaitan dengan kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan

“Menggoda” dan “Pemuja”. Hal yang lebih ditekankan dalam

persiapan persalinan ini yaitu dalam mempersiapkan calon

pendonor darah sebagai tindakan pencegahan

kegawatdaruratan pada saat bersalin. Sebab berdasarkan

pengkajian kelompok masih didapatkan ibu hamil yang belum

mengetahui golongan darah serta belum memiliki calon

pendonor darah



    Lingkungan sebagai penstabil ekosistem dan kelangsungan hidup manusia menjadi salah

satu faktor penting yang harus dijaga keasriannya untuk meningkatkan taraf kesehatan

masyarakat. Lingkungan yang kumuh akan berdampak besar pada kesehatan masyarakat,

diantaranya dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, diare, tifus, hepatitis A, dan penyakit

lainnya yang disebabkan oleh faktor lingkungan (Manik, 2018; Nugrahaeni, 2012).

  Menjaga dan meningkatkan taraf kesehatan lingkungan merupakan salah satu poin

pembangunan Indonesia yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang 2020-

2025. Selain itu, kesehatan lingkungan menjadi salah satu poin capaian dari Sustainable

Development Goals (SDGs) poin 6 mengenai air bersih dan sanitasi layak, poin 11 mengenai

pemukiman dan kota layak, poin 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung

jawab, poin 13 mengenai penanganan perubahan iklim, poin 14 mengenai ekosistem lautan

serta poin 15 mengenai ekosistem daratan. Sehingga, menjaga kesehatan lingkungan harus

dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat karena merupakan program dari Pemerintah

Indonesia dan PBB (Menton, 2020; Rosana, 2018).

   Dari berbagai aktivitas manusia, pertumbuhan penduduk, kebudayaan, akal dan pikiran,

serta perkembangan zaman yang dapat mengubah karakter serta perilaku manusia dalam

mengelola lingkungan berdampak pada kondisilingkungan yang tidak seimbang. Banyaknya

permasalahan lingkungan erat kaitannya dengan manusia dan makhluk hidup yang ada, mulai

dari udara sebagai penunjang kelangsungan hidup, air dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi,

bahkan sampah yang dihasilkan dari kegiatan hari-hari menjadi hal penting dan kerap terjadi

(Triwidiastuti, 2016).

   Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup,

adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Saat ini kerusakan lingkungan

sudah menjadi masalahyang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu global.

Selain itu, hukum di Indonesia tidak diterapkan secara tegas kepada para oknum perusak

lingkungan. Penerapan omnibus law yang salah satu dampaknya penghapusan izin lingkungan

juga turut menyebabkan permasalahan lingkungan di Indonesia kini menjadi suatu polemik.

(Herlina, 2017; Nisa, 2020; Ulum, 2017; Zulfa, 2016).

    Suatu pencemaran lingkungan terjadi karena adanya sebab dan akibat yang dapat dirasakan

secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu. Beberapa contoh dan

pencemaran lingkungan, diantaranya: Polusi udara, penimbunan sampah, sungai yang

tercemar oleh limbah, penipisan lapisan ozon, dan kurangnya ketersediaan air bersih.

Penyebab dari kerusakan lingkungan saling berkesinambungan akhirnya menimbulkan

dampak terhadap ekosistem dan makhluk hidup (Limantara, 2017; Wardani, 2020).
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PENDAHULUAN



     Pada program yang telahdicanangkan pemerintah sebelumnya, seperti bank sampah,

pengelolaan limbah,pemantauan lingkungan hidup, dan programlainnya. Menurut

penyusun kurang efektif jika tidak dibarengi dengan penyuluhan kepada masyarakat.

 Terlebih pemerintah mengeluarkan kebijakan omnibus law yang membuat masyarakat

semakin tidak mendukung program-program yang dilakukan pemerintah karena

bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

   Seseorang yang paling cocok untuk melakukan aksi mengedukasi masyarakat tersebut

adalah mahasiswa. Karena mahasiswa sebagai insan penerus bangsa yang kreatif,

pembawa perubahan dan kontrol sosial masyarakat menjadi sosok garda terdepan yang

diharapkan dapat bergerak cepat dalam mengerahkan kemampuannya demi

kesejahteraan bangsa dan negara. Peran serta mahasiswa sangat dibutuhkan dan

sangat berpengaruh dalam kondisi saat ini, yaitu sebagai penyambung lidah

antarapemerintah dan masyarakat, serta rekan kerjapemerintah dalam pelaksanaan

kebijakan di tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian, masyarakat akan lebih

mudah memahami dan terbantu dengan kehadiran mahasiswa.
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   Pemerintah sudah menerapkan beberapa program untuk menanggulangi berbagai

permasalahan di atas, diantaranya: program bank sampah, pengelolaan sungai yang

tercemar limbah, pengelolaan energi, dan program-program lainnya. Namun, program

tersebut belum dapat menurunkan dan mengatasi permasalahan- permasalahan

lingkungan di Indonesia. Salahsatunya disebabkan karenakurangnya kontribusi

masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan lingkungan (Momon, 2020;

Novianti, 2013; Rozikin, 2020; Wadu, 2020).

   Dari berbagai permasalahan tersebut, perlu adanyasuatu program baru yang dapat

menjadi optimalisasi peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan

lingkungan sebagaimana yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 dalam Pasal 70 bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup haruslah dioptimalkan. Program yang kami usung adalah

EnvirontChange yang mana merupakan suatu program sosialisasi yang dilakukan oleh

mahasiswa kepadamasyarakat agar dapat turut serta menjaga kelestarian lingkungan.

ProgramEnvirontChange inidapat menjadi solusi untuk pengoptimalisasian peran

masyarakat dan menjadi pendukung program pemerintah terkait lingkungan.

PEMBAHASAN

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
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1.Parameter udara

 Seperti yang kita ketahui tiap tahunnya

penduduk Indonesia bertambah begitupun

kebutuhan transportasi meningkat

menimbulkan polusi yang semakin hari

membuat kualitas udara semakin buruk.

Sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat

yang selektif dalam penggunaan fasilitas

transportasi. Menurut Badan Pusat Statistik

(BPS) mencatat, jumlah kendaraan bermotor di

Indonesia mencapai 136, 32 juta unit pada

tahun 2020 (Ghaniyyu, 2020; Kusminingrum,

2008;Kusnandar, 2021).

 Program pertama, adanya pembatasan

penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan

sehari-hari pada tiap satuan keluarga sesuai

jumlah anggota keluarga. Untuk sepeda motor

dapat dimaksimalkan diisi oleh 2 orang dan

untuk kendaraan bermobil dapat disesuaikan

dengan kapasitas mobil. Sebagai contoh jika

dalam satu keluarga yang berjumlah 4 orang

anggota keluarga hanya dapat memiliki 2 buah

sepeda motor dan tidak diperbolehkan untuk

memiliki kendaraan pribadi lain (Suryani, 2010;

Widowati, 2009).

 Program kedua dengan tidak menggunakan

freezer lemari es, AC ruangan, mesin pendingin

lainya, kaleng semprot pengharum ruangan,

penyemprot rambut/parfum, bahan pelarut,

dan busa pengembang yang mengandung CFC

yang berdampak menipisnya lapisan ozon.

2. Parameter Sampah

 Selanjutnya parameter kedua dalam faktor

pengelolaan sampah yang mana Indonesia

menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun

2020. Berdasarkan data Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),

37,3% sampah di Indonesia berasal dari

aktivitas rumah tangga serta karena adanya

pandem ini sampah medis juga jumlahnya kian

meningkat. Sehingga pencanangannya dengan

mensosialisasikan program pengolahan

sampah dalam skala rumah tangga(Amalia,

2020; Fathonah, 2019; Junaida, 2020;

Pratama, 2021).

 Hal pertama yang harus dilakukan yaitu

dengan mensosialisasikan dan menerapkan

cara membuang sampah pada tempatnya dan

melakukan pemilahan sampah yang baik dan

benar. Adanya fasilitas pembuangan sampah di

rumah yang dipisahkan antara sampahorganik

dan anorganik, sampah organik yang berupa

sisa makanan, sayuran dan buah-buahan yang

dapat diuraikan. Sedangkan sampah anorganik

yang berupa kaca, botol plastik, kaleng bekas,

dan aluminium yang sulit diuraikan. Dari

sampah yang sudah dipilah kemudian lanjut

dengan program penerapan dan

pemboomingan secara luas kepada masyarakat

mengenai bank sampah, tukar 1 botol plastik

menjadi bibit tanaman, dan program

waste4change untuk pengelolaan sampah

anorganik (Restuaji, 2019; Sari, 2019).

https://databoks.katadata.co.id/tags/sampah


       Program bank sampah menggunakan sistem bank pada umumnya dengan adanya  

      nasabah dan pengelola. Pengelola dapat dibuat pada skala Rumah Tangga (RT)  

      yang nantinya dihimpun dari tiap masyarakat/nasabah yang memberikan sampah 

  anorganik dan mendapat rekeningtabungan berdasarkan beratsampah yang

diberikan. Sampah tersebut dikirimkan ke pengepul dan dijual dengan harga yang

telah ditentukan (Suryani, 2014).

 Kemudian program tukar 1 botol plastik menjadi bibit tanaman sistemnya masih

sama dengan program bank sampah tetapi sampah yang ditukar hanya bisa botol

plastik kemudian dijual kepada pengepul dan hasil penjualan sampah dapat dibelikan

bibit tanaman agar masyarakat dapat menanam tanaman di rumah dan penerapan

program go green.

    Terakhir program waste4change dimana sudah ada laman waste4change di internet

yang dikelola suatu perusahaan tetapi pemboomingnya belum secara luas kepada

masyarakat. Sistem yang ditawarkan yaitu hanya melakukan pemilahan sampah

anorganik lalu mendaftar dan mengisi formulirdata diri, mengemassampah anorganik

menggunakan kardus lalu cantumkan label/kode unik yang di dapat ketika mengisi

formulir kemudian dikirim menggunakan jasa ekspedisi ke fasilitas daur ulang

waste4change, lalu sampah akan diterima dan di daur ulang secara optimal dan akan

mendapat poin/reward sesuai program yang berlangsung (Juaningsih, 2021; Korst,

2012; Wijayaningsih, 2020).

    Adapun program penggencaran dan perutinan membersihkan bumi (World Clean

Up Day) dan gerakan penghijauan, dimana kita menggerakkan masyarakat secara

serentak di waktu yang sama untuk membersihkan planet bumi dengan

mengumpulkan sampah, dan setelahnya dapat melakukan gerakan penghijauan

bersama dengan menanam satu tanaman di sekitar

3. Parameter Air

 Parameter ketiga yang dicanangkan dari faktor lingkungan parameter air yang

diketahui sebanyak 33,4 juta penduduk Indonesia kekurangan air bersih dan 99,7 juta

jiwa kekurangan akses untuk ke fasilitas sanitasi yang baik. Data Badan Pusat

Statistik (BPS) menyebutkan capaian akses air bersih yang layak saat ini di Indonesia

mencapai 72,55%. Angka ini masih di bawah target Sustainable Development Goals

(SDGs) yaitu sebesar 100%. (Hamdin, 2020; Ismiyati, 2014; Saniti, 2012).

 Maka program sosialisasi untuk mempertahankan air bersih dengan menjaga

kebersihan air sungai dan pengoptimalan penggunaan air bersih yang didukung oleh

program pemerintah yang ada serta program pemanfaatan air dengan sarana

penampungan air hujan pada rumah warga.Dengan mengumpulkan air hujan yang

jatuh pada bidang tanah, baik berupaatap bangunan, jalan, halaman, dan untuk skala

besar berupa daerah tangkapan air (Krisnayanti, 2019).

W O R L D  C L E A N  U P  D A Y

https://www.indotekhnoplus.com/index.php/product/info/zrqb55zd75mm


P E N U T U P

 Lingkungan menjadi salah satu parameter penting dalam kesehatan masayarakat.

Kewajiban untuk menjaga lingkungan harus dilakukan oleh seluruh lapisan

masyarakat untuk membantu meningkatkan taraf kesehatan dan mencapai tujuan

pembangunan Indonesia dan SDGs. Program EnvirontChange yang penyusun

usulkan bisa menjadi solusi agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia bisa

meningkat, taraf kesehatan lingkungan meningkat, sertakontribusi masyarakat

dalam penanggulangan dan pencegahan lingkungan dapat optimal.

 Saran penyusun untuk masyarakat, agar ikut andil dan mendukung program

EnvirontChange danprogram-program pemerintah lainnya.Karena jika bukan kita

yang menjaga alam ini, lantas mau siapa lagi. Untuk pemerintah Indonesia, dimohon

ikut memberikan dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan

program ini, serta memberikan sanksi yang tegas kepada oknum industri yang

membuang limbah tidak diolah terlebih dahulu dan melakukan penanggulangan

lingkungan yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Semoga program yang

penyusun usulkan bisa sama-sama menjadi ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia

yang sehat.

there's no planet B



Art Corner merupakan kegiatan yang

dilaksanakan oleh BEM - KM Poltekkes

Kemenkes Bandung. Kegiatan ini bertu-

juan untuk menampung penyaluran minat

dan bakat Mahasiswa Poltekkes Kemenkes  

Bandung di dalam  bidang Seni. Kegiatan

Art Corner pada kali ini bertemakan "

Ragam Satwa dan Budaya, Menciptakan

Perpaduan Seni yang Luar Biasa".

Kegiatan Art Corner pada tahun 2021 ini

dilaksankan secara Hybrid di Auditorium

Poltekkes Kemenkes Bandung dan

Platform Live Strea-ming Youtube.

Meskipun belum bisa dilaksanakan

secara 100% Offline namun pasrtisipasi

dari setiap jurusan di Poltekkes Kemenkes

Bandung ini sangat baik. 

RuangRuang
SeniSeni

KolaborasiKolaborasi

Oleh Berliana Julina

Ragam Satwa dan Budaya,Ragam Satwa dan Budaya,  
Menciptakan Perpaduan Seni yang Luar BiasaMenciptakan Perpaduan Seni yang Luar Biasa



Para juri yang terlibat dalam kegiatan Art Corner

ini menyampaikan ketertarikan dan kekaguman

nya kepada Mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Bandung yang sangat kreatif di bidangseni.

Walaupun Termasuk Kampus Kesehatan tidak

menutup kemungkinan dapat melahirkan

seniman.

"Pandemi bukan pengalahang  untuk
menciptakan karya".



Juara Umum pada kegiatan Art

Corner 2021 di raih oleh jurusan

Keperawatan Bandung.

Jurusan Keperawatan Bandung

memenangkan, Juara 3 Video

Kreatif, Juara 3 Poster, Juara 3

Mini Drama, Juara 1 Accapella.

Semoga kegiatan Art
Corner ini dapat

dilaksanakan lebih baik di
tahun selanjutnya dan
dapat menjadi wadah

yang ditunggu oleh
mahasiswa untuk

mengembangkan dan
menyalurkan potensi di
bidang non akademik.
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