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   Buletin Polkesban pada edisi pertama di tahun 2022 ini
menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di
penghujung tahun 2021, diantaranya Akreditasi 3 Prodi Profesi
di l ingkungan Polkesban, Praktek Kerja Nyata Terpadu serta
dimulainya pelaporan BKD dosen melalui Aplikasi Sister. 

     Penulisan ilmiah atau essay yang dilakukan dosen maupun
mahasiswa juga di suguhkan pada Buletin edisi ini ,  selain
kegiatan-kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan baik di
tingkat jurusan maupun di tingkat Direktorat.

     Semoga buletin edisi ini dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi keluarga besar Polkesban khususnya dan
masyarakat umum.



Poltekkes Bandung 

BERSAMA KITA WUJUDKAN, 
BANDUNG BEBAS BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN (BABS)

“Masih ada warga Bandung yang memiliki

perilaku Buang air besar sembarangan”.

 

Ya... Sebagian dari kita beranggapan bahwa kota Bandung
dengan sederet taman tematik yang keren, sejumlah spot kuliner
khas, dan menjadi tujuan wisata favorit saat ini, sepertinya tidak
mungkin ada warga yang masih berperilaku buang akhir besar
sembarangan. Namun faktanya ada warga di beberapa kelurahan
yang ada di Kota ini masih berperilaku BABS.

Apa yg terbayang dibenak kita ketika mendengar informasi seperti diatas? 

Tidak percaya? Atau langsung berfikir ini adalah konspirasi politik? Jorok?

Mustahil? 

Kita mungkin mengartikan bahwa BABS adalah perilaku membuang kotoran di sembarang
tempat seperti halnya zaman primitif dimana masyarakatnya pergi ke kebun atau ke sungai
untuk memenuhi kebutuhan eliminasinya. Perilaku demikian merupakan konsep BABS terbuka,
yang memang untuk saat ini sepertinya sudah tidak ada lagi untuk di perkotaan, akan tetapi
masih ada perilaku BABS tertutup yang saat ini sedang gencar-gencarnya dijadikan program di
Kota Bandung. 

Oleh : Fenti Yulianti, SST., M.Kes 



The 1st Journal
By Estelle Darcy

24 September, 2014

BABS tertutup adalah
kondisi dimana rumah
tangga memiliki toilet
namun pembuangan akhir
kotorannya langsung ke
kolam/sungai/ danau/laut
dan lainnya. Dapat
dibayangkan bahwa sekian
kilo kotoran akan
mencemari air setiap
harinya. Bagaimana dalam
kurun seminggu?sebulan?
setahun? dan kurun waktu
yang lebih lama lagi. 

Menurut Lawrence Green,

Mengingat dampak terhadap Kesehatan,
pemerintah Kota Bandung menargetkan
bahwa pada tahun 2021, Bandung bebas BABS
dengan terget 100%. Namun sampai akhir
tahun target ini masih belum tercapai. Masih
ada warga di Sekitar 50 kelurahan yang masih
berperilaku BABS. Untuk menuntaskan
masalah tersebut tentu saja diperlukan
pemikiran mengenai akar penyebab dari
perilaku tersebut

salah satu factor yang memengaruhi perilaku adalah
pengetahuan dan sikap. Kedua hal ini merupakan
factor yang paling mudah untuk dirubah serta
memiliki dampak terhadap perubahan perilaku. Lalu
apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud
kontribusi terhadap kesehatan warga Kota
Bandung?

Jurusan promosi Kesehatan Poltekkes
Bandung sebagai penghasil tenaga promosi
Kesehatan yang menjadi ujung tombak
dalam perubahan perilaku masyarakat
dalam bidang Kesehatan, turut
berkontribusi dalam menyukseskan
program pemerintah Kota bandung melalui
kegiatan pemicuan yangbertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan sekaligus
menggugah sikap positif masyarakat
sehingga mau merubah perilakunya.
Kegiatan pemicuan ini dilaksanakan
dengan bekerjasama dengan dengan UPT
PKM Padasuka. Kegiatan dilakukan dengan
memberikan edukasi terlebih dahulu
dilanjutkan dengan kegiatan simulasi.
Warga diajak untuk menganalisis berapa
banyak limbah kotoran yang akan
mencemari lingkungan apabila ada satu
warga saja yang BABS, kemudian diajak
berfikir bagaimana jika satu keluarga? Satu
RT, RW, Kelurahan, kecamatan dan
seterusnya, tentu dapat dibayangkan
berapa banyak limbah kotoran yang
mencemari lingkungan yang pastinya 
 berdampak pada kesehatan warga. Setelah
kegiatan pemicuan, selanjutnya dilakukan
kegiatan advokasi kepada warga untuk
berkomitmen untuk merubah perilakunya.

(BABS) BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN



“Masih ada warga Bandung yang memiliki

perilaku Buang air besar sembarangan”.

 

Bandung bebas BABS tentu akan tercapai apabila ada komitmen dari semua pihak terkait,
bukan hanya warga namun pihak lainnya mengingat factor penyebab perilaku bukan hanya
dari internal individu saja namun factor ekternalpun memilik peran yang besar terutama dalam
penyediaan sarana pembuangan kotoran yang pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Poltekkes Bandung 

Penulis bersama mahasiswa Promosi Kesehatan Polkesban 



AKREDITASI
P R O D I  S A R J A N A  T E R A P A N  K E P E R A W A T A N  &  K E B I D A N A N

P R O F E S I  N E R S , D I E T I S I E N  D A N  K E B I D A N A N  
 

   Mutu sebuah institusi pendidikan bisa
dilihat dari seberapa jumlah dan
bagaimana akreditasinya. Politeknik
Kesehatan Kemenkes RI Bandung
dengan jumlah 17 Program Studi sudah
melaksanakan pencapaian itu sebagai
wujud pertanggungjawaban terhadap
peran dan kepercayaan publik. 

   Setelah Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat ini
Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan
akreditasinya sudah melalui Lembaga
Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan. Perkumpulan Lembaga
Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) atau
Indonesian Accreditation Agency for
Higher Education in Health (IAAHEH)
adalah lembaga akreditasi mandiri yang
mulai beroperasi pada Maret 2015. Salah
satu tugas utama dari LAM-PTKes adalah
sebagai badan akreditasi yang
mempunyai wewenang untuk
melaksanakan sistem akreditasi nasional
pada program studi di profesi bidang
kesehatan di Perguruan Tinggi seluruh
Indonesia. Pembentukan LAM-PTKes
merupakan tonggak untuk Indonesia
karena pertama kalinya lembaga
akreditasi mandiri didirikan dan
berwenang untuk melakukan akreditasi
untuk program studi di berbagai profesi
kesehatan. Upaya ini mungkin yang
pertama dari jenisnya karena sebagian
besar negara memiliki badan akreditasi
untuk satu profesi kesehatan tertentu
saja. 

Profesi lain saat ini sedang mem-
persiapkan untuk mendirikan lembaga
akreditasi independen seperti teknik,
psikologi dan akuntansi. Oleh karena itu,
LAM-PTKes dipandang sebagai role
model untuk profesi lain.

      Berbeda dengan program studi lain, di
bidang kesehatan masa berlaku
akreditasi prodi masih tetap selama 5
tahun. Prodi diharuskan tetap
melaksanakan tridharma perguruan
tinggi sebagai bagian yang akan dinilai
oleh LAM-PTKes. Masa berlaku akreditasi
pada program studi kesehatan tidak
otomatis diperpanjang. Akreditasi yang
dimaksud adalah suatu proses untuk
melakukan penilaian suatu program
studi yang dilaksanakan secara rutin
serta masih mengikuti pedoman seperti
yang tertuang dalam Permendikbud
nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi.
Instrumen penilaiannya menggunakan 9
kriteria dengan 137 indikator penilaian.
Tujuannya adalah memberikan
kesempatan pada prodi untuk menilai
diri sendiri dan mengetahui kelebihan
serta kekurangannya untuk selanjutnya
dilakukan pembinaan agar mutunya
lebih baik. Hasilnya, peringkat penilaian
program studi perguruan tinggi
dikategorikan atas baik, baik sekali, dan
unggul.
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 Asesmen lapangan dilakukan untuk verifikasi,
validasi, serta melengkapi data dan informasi yang
disajikan dalam borang dan melakukan penilaian
lapangan. Asesmen lapangan dilakukan selama 2-3
hari kerja penuh di lapangan oleh tim asesor yang
terdiri atas 2 – 4 orang pakar. Selain melakukan
penilaian lapangan, pada tahap ini juga dilakukan
wawancara. Tahap akhir asesmen lapangan akan
ada penandatangan berita acara yang telah
disepakati bersama.

   Kemudian setelah selesai, tim akreditasi Poltekkes
Kemenkes harus pro aktif memantau hasil asesmen
lapangan ke LAM-PTKes. Keputusan status dan
peringkat akreditasi akan diumumkan melalui web
dan surat. Jika keberatan terhadap keputusan
tentang status dan peringkat akreditasi, dapat
dilakukan banding. Politeknik Kesehatan
Kemenkes RI Bandung di tahun 2021 melaksanakan
akreditasi bagi dua Program Studi Sarjana Terapan
dan tiga Program Studi Profesi. Tanggal 11 s.d 14
Oktober 2021 dilaksanakan akreditasi Program
Studi Pendidikan Dietisien Jurusan Gizi dengan tiga
asesor dari Perguruan Tinggi Kesehatan di
Indonesia atas mandat LAM-PTKes. Persiapan
selama enam bulan tidak sia-sia, pada saatnya tiba
pengumuman hasil peringkat akreditasi Program
Studi Pendidikan Profesi Dietisien Jurusan Gizi
Poltekkes Kemenkes RI Bandung adalah UNGGUL
dengan nilai 364 yang pertama di Poltekkes
Kemenkes RI. 

Kemudian Akreditasi Program Studi
Pendidikan Profesi Bidan dan Ners
dilaksanakan pada tanggal 20 sd 23
Desember 2021 dengan peringkat
Baik, jumlah asesor ada tiga untuk
keduanya. Hanya saja untuk
akreditasi kedua profesi ini
bersamaan dengan Akreditasi
Program Studi Sarjana Terapan
Keperawatan dan Kebidanan
dengan asesor yang sama. Hasil
membanggakan juga diraih oleh
Program Studi Sarjana Terapan
Keperawatan dengan peringkat
Baik Sekali, begitu pun dengan hasil
Program Studi Sarjana Terapan
Kebidanan dengan peringkat Baik
Sekali. Dengan pencapaian itu
diharapkan mutu dan citra
kelembagaan tetap terjaga baik dari
sisi kualitas ataupun kuantitas.
Poltekkes Kemenkes RI Bandung
akan senantiasa memberikan yang
terbaik dalam pelayanan pendidikan
kesehatan sesuai dengan mandat
Tri Darma Perguruan Tinggi
menjadikan institusi pendidikan
kesehatan yang unggul, mandiri
dan memiliki jati diri.

Profesi Dietisien "Unggul"
Profesi Ners dan Profesi Bidan "Baik"

Sarjana Terapan Keperawatan dan Kebidanan " Baik Sekali"



PENGGUNAAN BKD 
MELALUI SISTER INI 

ADALAH UNTUK 
MENUNJANG 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN 
MERDEKA BELAJAR 
KAMPUS MERDEKA

 (MBKM)

 Sudah menjadi tugas rutin bagi dosen Poltekkes

Kemenkes Bandung dan dosen-dosen di seluruh

Indonesia di setiap semester diwajibkan mengisi

Pelaporan BKD pelaksanaan Tri Dharma maupun tugas

tambahan. Pelaporan BKD dulu masih dilakukan secara

manual, namun saat ini memasuki akhir Januari 2021

kemarin dilakukan secara online melalui SISTER.

Sebenarnya sudah lama direncanakan untuk

menggunakan SISTER. Namun sekarang, sudah final, BKD

mulai tahun 2021 resmi menggunakan SISTER, dan PO

BKD 2021.

    Info ini dapat dilihat dalam Surat Edaran dari Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengenai

Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjendikti)

mengeluarkan edaran Nomor 0277/E4/KP/2021 tanggal 2

Februari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja

Dosen Tahun 2021.

Oleh Andhi Tresnadi.SE

Penggunaan dan Tujuan Beban Kerja Dosen Melalui

SISTER

  Dalam Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi (Ditjen Dikti) yang ditujukan kepada Pimpinan

Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi, dan Kementerian/Lembaga Mitra di

seluruh Indonesia. Penggunaan BKD melalui SISTER ini

adalah untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Merdeka

Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban

administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier

dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen

berorientasi outcome minimal output, sehingga

mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

institusi.



“Dosen 
bertanggung 
jawab untuk 
memperbarui 

data portofolio 
setiap saat.."

PO BKD Tahun 2021 sendiri dapat diterapkan di Perguruan

Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021)

dan paling lambat Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun

2022).

 Diharapkan setiap dosen melakukan pengisian Rencana

Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui

laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER)

Perguruan Tinggi masing-masing untuk memastikan data

Asesor BKD telah sesuai dengan data pada PDDIKTI dan

SISTER.  

   Pelaporan BKD bagi dosen yang telah tersertifikasi diperlukan

untuk memberikan informasi terkait kegiatan tri dharma.

Pelaporan itu meliputi pelaksanaan pengajaran, pelaksanaan

penelitian, pelaksanaan pengabdian masyarakat, serta

pelaksanaan penunjang.

 “Dosen yang telah memiliki NIDN dan telah lulus serdos

bertanggung jawab untuk memperbarui data portofolio setiap

saat dan melakukan pengisian, juga verifikasi LKD (Laporan

Kinerja Dosen) di aplikasi sister pada setiap periode pelaporan

yang sudah dibuka,”

Untuk kelancaran dalam pengisian laporan tersebut, Polkesban

melalui Pusat Penjaminan Mutu memfasilitasi penylenggaraan

Workshop Pengisian BKD melalui Sister  kepada seluruh dosen

di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Selain

pendampingan kepada para dosen oleh admin Sister dalam hal

upload dokumen-dokumen dan validasi data tingkat Perguruan

Tinggi. 

                                -------------------------------------



BERSAMA DATA 
WUJUDKAN 

PENDIDIKAN 
TINGGI 

BERMUTU

FEEDER
PDDIKTI

Oleh : Syarif Hidayat

   Sudah menjadi kewajiban setiap perguruan tinggi di
Indonesia untuk melakukan pelaporan data PDDIKTI
secara berkala kepada pemerintah. Melalui sistem
pelaporan Data PDDIKTI Feeder yang mulai
diberlakukan sejak tahun 2014 pemerintah dapat
melakukan kontrol demi menjaga kualitas pendidikan di
Indonesia. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang
dari pihak kampus agar proses sinkronisasi ini dapat
berjalan lancar. Berikut beberapa persiapan yang
sebaiknya dilakukan agar tidak mengalami kesulitan saat
sinkronisasi data kampus ke sistem PDDIKTI Feeder.

1. Pahami Arsitektur Aplikasi PDDIKTI Feeder & Forlap
  Operator di perguruan tinggi yang bertugas
menjalankan sinkronisasi pelaporan ini sebaiknya
memahami terlebih dahulu arsitektur Aplikasi Forlap dan
pelaporan data PDDIKTI Feeder. Ya, aplikasi Forlap
adalah pusat data tempat seluruh data perguruan tinggi
akan disimpan. Sedangkan PDDIKTI Feeder merupakan
aplikasi yang di-install pada masing-masing perguruan
tinggi untuk melakukan proses sinkronisasi.

2. Pahami Aturan yang Berlaku di PDDIKTI
      Ada banyak perubahan format laporan pada sistem
PDDIKTI Feeder jika dibandingkan dengan
pendahulunya EPSBED. Untuk itu, mempelajari lebih
jauh data yang wajib dilaporkan sebaiknya dilakukan
oleh operator di perguruan tinggi. Petunjuk – petunjuk
teknis sebagaimana yang terangkum dalam buku
petunjuk teknis dari Dikti juga sebaiknya dipelajari
terlebih dahulu sebelum melakukan proses sinkronisasi.

3. Siapkan Tool Pendamping PDDIKTI Feeder
    Sebagaimana kita ketahui meski dapat melakukan
sinkronisasi data secara real-time lebih baik daripada
pendahulunya. PDDIKTI Feeder belum mendukung
proses input data melalui metode import file excel .xls
maupun .csv. Tidak hanya itu, pada fitur hapus juga
hanya dapat dilakukan satu per satu. Padahal data
pelaporan perguruan tinggi bukanlah data yang sedikit
mengingat jumlah civitas academica yang dapat
mencapai ribuan.
 

http://forlap.dikti.go.id/files/download_file/sync


 fungsi feeder ini untuk menyaring 

data yang tidak bisa tersingkronkan 

dengan PDDIKTI

Oleh karena itu, diperlukan tool pendamping
PDDIKTI Feeder yang saat ini banyak
dikembangkan oleh beberapa developer saat ini.
Sehingga memungkinkan operator perguruan tinggi
dapat melakukan integrasi banyak data dalam
waktu yang relatif singkat.

4. Lakukan Integrasi dengan Sistem Akademik
Kampus
  Sistem akademik kampus dengan versi lama
biasanya format laporan untuk DIKTI akan
mengikuti format sistem pelaporan yang lama,
yakni format EPSBED. Kehadiran sistem yang baru
menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk
melakukan sinkronisasi data antara sistem akademik
yang ada dengan PDDIKTI Feeder. Solusi integrasi
ini tidak bisa diabaikan mengingat entry data
manual akan sangat merepotkan. Melalui integrasi
ini semua tahapan akan diproses oleh sistem
sehingga mengurangi effort entry data manual.

 Mulai dari dosen pembimbing hingga
perkembangan bimbingan tugas akhir yang sudah
dilakukan. Kapasitas  Feeder untuk melakukan
pelaporan secara langsung menuju ke PDDIKTI juga
dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi kampus.
Jumlah rasio dosen dan mahasiswa aktif bisa
langsung terekam. 

   Feeder Dikti ini menggantikan sistem pelaporan
sebelumnya yang menggunakan EPSBED.
Penggunaan Feeder Dikti ini sudah hampir seluruh
perguruan tinggi di Indonesia telah
menggunakannya. Pelaporan ini biasanya di
lakukan setiap semester dengan ketentuan operator
juga harus menyesuaikan pelaporannya yang
semula menggunakan EPSBED, dan sekarang juga
harus mulai melakukan pelaporan data dengan web
service PDDIKTI Feeder. Yang dilaporkan itu
biasanya:
– Data mahasiswa
 – Data dosen
 – Data kelas kuliah
 – Data KRS mahasiswa
 – Data Ajar Dosen
 – Data AKM
 – Nilai akademik mahasiswa
 – Dll

   Setiap semester memang banyak yang akan di
laporkan ke DIKTI, oleh karena itu dibuat lah sistem
pelaporan yang bertujuan untuk meng-efesiensi kan
hal itu. Namun terjadi masalah baru, Feeder Dikti ini
tidak menyediakan fitur Import Data Ke Feeder,
yang artinya para operator harus menginputkan
satu persatu data – data yang akan di laporkan ke
dalam aplikasi feeder ini. Ya satu persatu, tentunya
hal ini akan memakan banyak tenaga dan waktu,
sementara itu data yang harus diinputkan berjumlah
ribuan.

    Tapi ada solusi yang diberikan oleh Dikti terhadap
masalah ini. PDDikti sudah menyediakan API
Webservice yang bisa digunakan oleh programmer
agar data yang awal diinputkan secara manual ke
aplikasi feeder dikti, sekarang inputnya bisa melalui
webservice ini. Namun ternyata muncul juga
masalah baru. Disetiap kampus ternyata tidak
semua memiliki Programmer handal. Sedangkan
untuk dapat menggunakan API Webservice dari
Dikti ini harusnya programmer yang sudah memiliki
skill yang handal. Demi tercipta kelancaran dalam
pemprosesan data, dll.

 Padahal dalam pengimplementasian API
Webservice ini, akan terciptanya efisiensi data
dalam pelaporan dari pihak kampus ke Dikti itu
sendiri. Kenapa ? karena operator dari kampus
cukup melakukan penginputan  ke dalam
webservice dan nantinya akan tersinkronkan ke
dalam aplikasi Feeder dari Dikti. Mudah bukan ?

    Untuk karena itu, Politeknik Kesehatan Kemenkes
Bandung dalam menyelesaikan masalah pembuatan
API Webservice dari Dikti ini menggunakan jasa dari
IT Development dari TIM SUTEKI untuk menangani
kasus ini yaitu Sistem informasi akademik (SIAKAD)
lengkap dengan Webservice atau feeder tersendiri.
Adapun fungsi feeder ini untuk menyaring data
yang tidak bisa tersingkronkan dengan PDDIKTI
sehingga bisa mudah untuk segera diperbaiki di
sistem informasi akademik (SIAKAD) kampus yang
berisikan lengkap data yang akan dilaporkan dan
nanti bisa Import dan masuk ke PDDIKTI Feeder. 

https://ecampuz.com/ecampuz-suite/sistem-informasi-feeder/
https://ecampuz.com/ecampuz-suite/sistem-informasi-feeder/


PKNT berbasis IPE mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Bandung merupakan salah satu implementasi  

pembelajaran IPE yang sudah dimulai sejak tahun

2019 terintegrasi dengan praktik pelayanan kesehatan

masyarakat di beberapa kabupaten di Jawa Barat.

PKNT bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan

pengalaman kepada mahasiswa tingkat Akhir program

Diploma III dan Sarjana Terapan (DIV) dalam  

menerapkan kolaborasi atar profesi dalam mengatasi

masalah kesehatan masyarakat dengan melibatkan

delapan jurusan, yaitu Jurusan Analis Kesehatan,  

Farmasi, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Kesehatan

Gigi, Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.

PKNT bagi saya bukan hanya sebuah penuntasan

kewajiban sebagai mahasiswa tingkat akhir, lebih dari

itu kami belajar untuk banyak memberi dan  

menerima. memberi ilmu dengan cinta kepada  

masyarakat dan menerima banyak pembelajaran dari

proses pengabdian.  

Pengabdian menjadi hal yang ditunggu oleh  

mahasiswa, karena dengan bertemunya agenda ini

menandakan bahwa sebentar lagi kita akan  

menyentuh garis finis sebagai seorang mahasiswa.

Poltekkes bandung melalui kegiatan pengabdian  

masyarakat ini   yang bukan hanya sekedar  

menyumbang plang nama jalan, plang nama pejabat

desa/kelurahan yang merupakan ouput yang sering

dilakukan kebanyakan mahasiswa diluar sana.  

Poltekkes bandung dengan sistem pengabdian yang

luar biasa menjadikan setiap prosesnya bermakna,

pembelajaran yang diarahkan mulai dari kuliah umum

bersama hingga implementasi yang secara sistematis

dan terintegrasi membuat output yang dihasilkan

lebih dirasakan oleh masyarakat dan harapannya

dapat membantu memecahkan masalah yang ada

dimasayarakat

Menebar Cinta  
Bermanfaat untuk  
masyarakat
OLEH : ALDA ADZIKA

PKNT : Wujud
cinta untuk
masyarakat

Praktik Kerja Nyata Terpadu melalui

pendekatan IPE/IPC bersama masyarakat

mari bangkit menuju masyarakat sehat

Melakukan pengabdian dengan kegiatan terintegrasi
dan kolaborasi antar profesi membuat masalah

yang ditemukan mudah untuk dipecahkan
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kolaborasi menuju
masyarakat hidup sehat

 

 

 

 

Kota cimahi menjadi destinasi yang dipilih untuk  

melakukan eksplorasi masalah kesehatan dan diberikan

solusi atas penemuan masalahnya. terlebih lagi, kota  

cimahi yang memiliki porsi sendiri dihati saya, kota kecil

yang menjadi tempat saya hidup selama 20 tahun ini,  

terbukti kesekian kali saya mengabdi, selalu bertemu  

dengan masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri,  

keramahan dan kemandiriannya yang gak pernah  

dilupain sampai - sampai kagum atas sambutan dan  

bantuan masyarakat dalam bersama membangun kota  

cimahi yang sehat  

bertemunya seluruh profesi menjadi pembelajaran luar

biasa, mengasah soft skill tentunya. belajar menjadi  

responsif terhadap suatu hal, banyak menghargai dan  

berbagi peran untuk menuju tujuan bersama.  

Bagi saya pribadi berusaha untuk menebar kebaikan  

adalah nafas kehidupan. Sedikit waktu dunia jika hanya

hidup memikirkan diri sendiri dengan segala  

kekurangannya, melalui pengabdian di PKNT ini kami  

dapat banyak belajar arti kehidupan, banyak  

mengevaluasi dan memperbaiki diri. Artinya Menebar  

kebaikan dengan sesama bukan hanya tentang  

memberi namun berarti, berarti untuk kamu, untuk  

aku, dan untuk kita semua.   

Terima kasih kepada seluruh dosen dan staf  

poltekkes bandung atas seluruh bimbingan dan  

arahan bagi kami agar terus berkembang dan dapat  

diimplementasikan kepada masyarakat

Tidak ada perjalanan yang sempurna

hanya ada satu diantara dua hal

perjalanan yang menyenangkan atau tidak  

menyenangkan Terima kasih kepada kelompok 16  

sudah memilih memberikan pembelajaran yang  

menyenangkan

Kepasar antri ketemu polisi

tak lupa memakai helm dua  

selamat mengerjakan skripsi

sampai jumpa di wisuda tahun 2022

"Menebar kebaikan dengan  

sesama bukan hanya tentang  

memberi namun berarti, berarti  

untuk kamu, untuk aku, dan  

untuk kita semua"



ATMATM  
POSBINDUPOSBINDU

Meni tiiseun ayeuna mah 
taya Posbindu teh, komo 
deui ubar mah tos se’ep 

tapi da abi sareng 
rerencangan mah sieun ai 
mun kudu ka Puskesmas.

E S S A Y

ATM dan Rapor Digital Berbasis 
Aplikasi Masa Depan, Pengelolaan 

Posbindu PTM di Indonesia 
 

    Pola hidup sehat adalah upaya memberdayakan anggota

rumah tangga supaya menjadi tahu, mau, dan mampu untuk

secara mandiri mempertahankan kesehatannya agar menjadi

pribadi yang produktif secara sosial dan ekonomi.[1] Namun

tidak dapat disangkal, secara alami proses menjadi tua

mengakibatkan manusia mengalami perubahan fisik dan mental

disertai peluang terjangkit Penyakit Tidak Menular (PTM) yang

semakin tinggi dikarenakan menurunnya kemampuan

metabolisme tubuh. Berbagai upaya telah dilakukan untuk

menyiapkan investasi kesehatan diusia tua, salah satunya

pemerintah di sektor kesehatan membuat program Posbindu

(Pos Pembinaan Terpadu) bagi lansia demi melakukan deteksi

dini dan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular

seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung koroner yang

dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik dibawah

pembinaan Puskesmas sejak tahun 2011. 

    Namun terhitung enam bulan sejak kasus COVID-19 pertama

kali ditemukan di Indonesia, seluruh kebiasaan dalam berbagai

tatanan mulai berubah, terhitung sejak bulan Maret 2020,

pemerintah Kota Bandung mengeluarkan edaran untuk

menghentikan sementara aktivitas Posbindu. Meskipun

sekarang sejak di berlakukannya adaptasi kebiasaan baru

Puskesmas telah beroperasi kembali, banyak dari lansia tetap

memilih untuk tidak datang melakukan cek kesehatan rutin

karena cemas akan tertular COVID-19. Kecemasan ternyata

bukan sekedar khawatir belaka, kedatangan lansia ke

Puskesmas nyatanya memang terlalu beresiko mengingat fakta

lansia adalah kelompok komorbiditas yang rentan terhadap

penularan COVID-19.

(ANJUNGAN TELE-MEDICINE)

"

"

Oleh : Syifa Az-Zahra 



Disisi lain, banyak dari lansia dengan PTM yang

kelanjutan konsumsi obat dan pemantauan

kesehatannya terhenti begitu saja. 

       Berangkat dari permasalahan yang ada, ATM

(Anjungan Tele-Medicine) Posbindu dan rapor berbasis

aplikasi adalah jawaban dari kebutuhan lansia. ATM

Posbindu dan rapor berbasis aplikasi merupakan

sistem yang terintegrasi dalam rangka pembaharuan

pelayanan Posbindu masa depan. ATM ini bermanfaat

untuk memudahkan lansia untuk dapat secara mandiri

dan proaktif memeriksakan kesehatannya serta

mempermudah petugas kesehatan di Puskesmas untuk

melakukan optimalisasi pemantauan PTM secara

terpusat melalui aplikasi. Seperti gerai ATM (Anjungan

Tunai Mandiri) pada umumnya, Anjungan Tele-Medicine

akan beroperasi 24 jam setiap harinya dan ditempatkan

satu di setiap wilayah kelurahan. Dengan sistem

penyelenggaraan ini, lansia diharapkan bisa kapan saja

datang ke gerai ATM Posbindu tanpa perlu mengantri

dan menciptakan kerumunan. 

 ATM Posbindu ini akan dibuat dengan pemanfaatan

teknologi IoT dan terintegrasi melalui barcode yang ada

pada aplikasi “Posbindu”. Adapun aplikasi tersebut

nantinya dapat diunduh melalui telepon pintar dan

kepesertaannya pada aplikasi tersebut adalah dengan

memasukkan nomor kepesertaan BPJS dan PIN

(Personal Identification Number) yang telah ditentukan.

Dengan melibatkan kepesertaan BPJS sebagai syarat

keanggotaan, di sisi lain hal ini dapat meningkatkan

cakupan peserta JKN di Indonesia. Selain dari pada itu,

hal tersebut juga memudahkan proses pengiriman data

kesehatan dari ATM ke sistem komputerisasi

Puskesmas yang menjadi rujukan anggota.

ATM Posbindu dan rapor digital yang dibuat akan

berprinsip pada konsep lima meja Posbindu,[1] dimana

secara berurutan pelayanan tersebut meliputi:

pelayanan meja 1 (pendaftaran), meja 2 (wawancara),

meja 3 (pengukuran indeks massa tubuh), serta meja 4

(pemeriksaan tekanan darah, glukosa darah, dan

kolesterol). Saat login ATM Posbindu, pertama-tama

peserta akan di persilahkan untuk scan barcode pada

layar ATM sebagai langkah pendaftaran. Kemudian,

akan muncul beberapa pertanyaan sebagai wawancara

dalam rangka menggali perkembangan gejala klinis dan

kelanjutan konsumsi obat. Dalam proses wawancara

yang dilakukan, selain ATM mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berkaitan dengan gejala, wawancara ini

juga akan divalidasi dengan teknologi QRMA (Quantum

Resonance Magnetic Analyzer) yang berfungsi untuk

memeriksa kesehatan organ dalam tubuh. Dimana

hasilnya akan kemudian di transmisikan ke dalam

Bahasa.

Indonesia untuk memperkuat hasil wawancara dari

gejala yang dialami untuk membantu tenaga kesehatan

Puskesmas menentukan tindak lanjut pemeriksaan.

Mekanisme penggunaan alat ini dalam penggunaan ATM

adalah bersamaan dengan pertanyaan yang diajukan

ATM, pengunjung dipersilakan untuk memegang sensor

QRMA yang ditempatkan di telapak tangan. Jika

dampak dianggap berat ataupun kelanjutan obat perlu

dikonsultasikan, lansia akan dihubungi oleh pihak

Puskesmas melalui aplikasi untuk kemudian diberikan

rujukan ke Puskesmas atau kunjungan rumah oleh

tenaga kesehatan. Setelah itu akan muncul pilihan 3

pilihan cek kesehatan (meja 3 dan 4) yang telah

dilengkapi dengan tutorial di setiap bagiannya yang

memungkinkan setiap yang datang dapat melakukan

cek secara mandiri. Dimana dalam pengecekan indeks

massa tubuh di ‘meja 3’ pengunjung akan dipersilakan

untuk mengukur berat badan kemudian hasilnya

langsung di integrasikan dengat tinggi badan yang telah

tercatat pada data keanggotaan untuk mengetahui

klasifikasi IMT sesuai ketentuan WHO. 



 Dalam pemeriksaan ‘meja 4’, pengunjung akan

mengambil strip check untuk kemudian hasilnya dibaca

oleh ATM. Setelah selesai melakukan pemeriksaan

secara mandiri, lansia yang telah memeriksakan

kesehatannya akan mendapatkan hasil kesehatannya

pada aplikasi “Posbindu”. 

 Belum usai dengan pelayanan meja 1 hingga meja 4 di

ATM, pelayanan meja 5 (konseling) akan dilakukan

melalui aplikasi “Posbindu”. Dimana aplikasi tersebut

merupakan aplikasi pesan lintas platform yang

memungkinkan anggota Posbindu dengan pihak

Puskesmas bertukar pesan dengan menggunakan data

internet. Hasil ini cek kesehatan kemudian akan

digunakan sebagai bahan konseling dan digunakan

melakukan penilaian rapor digital yang dikelola pihak

Puskesmas. Rapor ini difungsikan sebagai bentuk

evaluasi dua arah antara Puskesmas sebagai

penyelenggara pelayanan kesehatan dan para lansia

binaan Posbindu sebagai penerima manfaat. 

 ATM Posbindu dan rapor berbasis aplikasi bukan hanya

mendukung pelayanan kesehatan di masa adaptasi

kebiasaan baru, namun juga mendukung tercapainya

tonggak pelayanan Puskesmas modern yang

berorientasi pada kecanggihan teknologi. Pelaksanaan

Posbindu dengan kecanggihan teknologi ini akan

berdampak pada maksimalisasi pemberian layanan

kesehatan dalam rangka menjalankan kegiatan

promotif dan preventif pada pengelolaan PTM serta

membiasakan masyarakat yang mampu menjalankan

kehidupan sehat berbasis teknologi modern di era 5.0.
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YUntuk pertama kalinya dalam sejarah Forkompi, Kongres 

Nasional Forkompi diselenggarakan secara hybrid di masa 

pandemi Covid-19 dan Poltekkes Kemenkes Bandung 

menjadi tuan rumah untuk kesekian kalinya. Poltekkes 

Kemenkes Bandung terpilih menjadi tuan rumah Kongres 

Nasional Forkompi X berdasarkan keputusan yang telah 

disepakati pada saat Kongres Nasional IX di Poltekkes 

Kemenkes Palembang pada tahun 2020. Kongres Nasional 

Forkompi atau sering disingkat dengan Kongnas Forkompi 

pada kesempatan kali ini dilaksanakan selama 5 hari pada 13 – 

17 Desember 2021 yang bertempat di Auditorium Poltekkes 

Kemenkes Bandung  secara luring dan Platform Zoom 

Meeting secara daring.

Meski dilaksanakan secara hybrid, namun hal ini tidak 

menurunkan antusiasme dan semangat baik dari pihak 

panitia maupun peserta yang merupakan delegasi atau 

perwakilan dari tiap – tiap Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia. 

Serangkaian kegiatan Kongres Nasional meliputi opening 

ceremony, audiensi, sidang pleno, field trip, dan di akhiri 

dengan closing ceremony. Kongres Nasional ini diikuti oleh 

97 delegasi offline dan 153 delegasi online dari 38 Poltekkes 

Kemenkes se – Indonesia, Perwakilan BAKORMAKES, 

Perwakilan BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI, dan Wakil 

Direktur III seluruh Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia yang 

membuka acara Kongres Nasional Forkompi 2021.

OLEH FAHRiKA SALLi SUGiANTi



AUDiENSi BERSAMA KAPUSDiK, APKESi, BAKORMAKES, 
DAN WAKiL DiREKTUR III POLTEKKES KEMENKES SE-INDONESiA

Tidak hanya mahasiswa, pada kegiatan besar 

Forkompi seperti Sarasehan Nasional dan Kongres 

Nas ional ,  Forkompi  mengundang Kapusdik 

BPPPSDMK, Asosiasi Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Indonesia (APKESI), dan BAKORMAKES untuk hadir 

pada audiensi dengan agenda pembahasan beberapa 

isu yang terjadi di Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia. 

Tujuan diadakannya audiensi ini adalah untuk 

mempererat tali silaturahim, menyampaikan isu yang 

terjadi di lingkup Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia, 

mendiskusikan dan mencari solusi atas permasalahan 

terkait.

Berikut merupakan isu yang dibahas pada Kongres 

Nasional X :

1. Terkait pengembalian tarif kuliah PP No. 21 Tahun 2016 

dan PP No. 64 Tahun 2019 dimana akan ada 

pengembalian yang diinformasikan oleh para jajaran 

namun hal tersebut tidak bisa terjadi karena belum 

adanya regulasi dan juknis tentang pengembalian 

tarif oleh pusat

2. Kebijakan sarana dan prasarana di Poltekkes pada 

saat keadaan pandemi, seperti pengadaan rapid 

antigen untuk mahasiswa ketika PKL atau turun 

lapangan. 
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BEM – KM Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai panitia penyelenggara tuan rumah Kongnas 

Forkompi X menyuguhkan pula salah satu konten yang sangat menarik perhatian dan berbeda yaitu 

Bincang Kesehatan yang merupakan salah satu program kerja Kementerian Kajian Strategis BEM – KM 

Poltekkes Kemenkes Bandung. Bincang Kesehatan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Kongnas 

Forkompi X mengangkat tema mengenai Hari Peringatan Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 

tanggal 3 Desember. 

Dalam momentum Hari Disabilitas Internasional dan tujuan baiknya memeringati hari yang istimewa tersebut 

perlu dilihat juga bagaimana perkembangan keadaan yang dirasakan disabilitas di Indonesia khususnya dalam bidang 

kesehatan. Keluarga Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung telah melaksanakan pula kajian Pelayanan Kesehatan 

Penyandang Disabilitas di Indonesia yang akan menjadi bahasan Bincang Kesehatan pada rangkaian kegiatan Kongres 

Nasional FORKOMPI X. Untuk hasil Pre-Kajian "Momentum Hari Disabilitas Internasional : Pelayanan Kesehatan 

Penyandang Disabilitas di Indonesia" dapat diakses pada link berikut : http://bit.ly/BincangKesehatan2021

Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes

Dr. Akemat, S.Kp, M.Kes
Kepala Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan 

Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDMK



SiDANG PLENO       Proses sidang pleno dilaksanakan selama empat hari yaitu pada 

13 – 16 Desember 2021, para delegasi yang hadir turut andil dalam mengambil peran untuk mengemukakan 

gagasannya. Pada Sidang Pleno ini terdapat banyak pembahasan, yaitu penetapan tata tertib sidang, laporan 

pertanggungjawaban pengurus selama setahun kepengurusan, evaluasi dan penetapan laporan 

pertanggungjawaban pengurus, pembahasan AD/ART Forkompi, serta terpilihnya Cicik Ari Kusuma dari Poltekkes 

Kemenkes Jakarta III sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) Forkompi 2021/2022 dan sebagai penerus tongkat 

estafet kepemimpinan.

Tak hanya itu saja, sidang pleno ini juga membahas arah pergerakan Forkompi selama satu tahun mendatang dan 

juga open tender untuk tuan rumah Sarasehan Nasional dan Kongres Nasional 2022. Berdasarkan rekomendasi dan 

kesepakatan forum, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya terpilih sebagai tuan rumah Sarasehan Nasional 2022 dan 

Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang sebagai tuan rumah Kongres Nasional Forkompi 2022.

CLOSING CEREMONY
Puncak kegiatan atau Closing Ceremony kali ini diakhiri dengan pengukuhan pengurus Forkompi 

terpilih untuk periode 2021/2022 dan kegiatan rekreasi atau field trip mengelilingi pusat Kota 

Bandung menggunakan Bandros (Bandung Tour On Bus) dan mengunjungi Saung Angklung Udjo 

guna memperkenalkan budaya khas suku sunda dan Jawa Barat kepada para delegasi Poltekkes 

Kemenkes se-nusantara.

KONGRES NASIONAL FORKOMPI X
POLTEKKES KEMENKES BANDUNG
“RiUNG MUNGPULUNG Di TANAH PASUNDAN”





SPEKTASPEKTA          MEDIKAMEDIKA

   Spekta Medika 2021 yang mengangkat
tema “Optimizing the Role of Medical
Laboratory Technologist in the Development
of Covid-19 in Indonesia” diselenggaranakan
pada tanggal 28 November 2021. Spekta
Medika 2021 itu sendiri merupakan acara
yang diselenggarakan oleh Himpunan
Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium
Medis Poltekkes Kemenkes Bandung. Event
ini terdiri dari rangkaian perlombaan atau
Pre-Event Spekta Medika dan acara Webinar
atau Main-Event Spekta Medika yang
merupakan program kerja rutin diadakan
setiap dua tahun sekali. Untuk pertama
kalinya pada tahun ini, Spekta Medika 2021
dilaksanakan dalam taraf Internasional,
dimana terdapat banyak sekali peserta yang
antusias untuk mengikuti acara ini, selain itu
Pemateri dari berbagai negara di Asia ikut
memeriahkan webinar Spekta Medika  tahun
ini . 
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   Event Spekta Medika 2021 ini terdiri dari
berbagai perlombaan dan juga webinar
dengan bahasan yang beragam. Pada
perlombaan Spekta Medika 2021, terdapat 6
mata lomba diselenggarakan oleh panitia
dalam Pre-Event Spekta Medika yaitu Lomba
Olimpiade Nasional, Infografik, Fotografi esai,
Karya Tulis Ilmiah, Podcast dan juga Iklan
Layanan Kesehatan. Khusus untuk
Perlombaan Olimpiade Nasional dan Karya
Tulis Ilmiah hanya bisa diikuti oleh
Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium
Medis saja. Sedangkan untuk perlombaan
yang lainnya dibuka untuk umum. Tidak
kalah dengan perlombaan yang
diselenggarakan oleh beberapa rekan tlm di
luar sana, perlombaan Spekta Medika ini
cukup bergengsi dan cukup banyak
mahasiswa yang berpartisipasi dalam lomba
tersebut, rekan rekan tlm dan juga
mahasiswa umum dapat bersaing sehat
untuk dapat mendapat juara dari tiap
perlombaan, selain itu total hadiah sebesar
tiga puluh tiga juta yang menarik banyak
antusias peserta untuk dapat memenangkan
perlombaan, semua perlombaan dalam
Spekta Medika 2021 ini bersertifikat nasional .
Rangkaian perlombaan ini dimulai dari
tanggal 02 Agustus 2021 – 27 November 2021. 

MEMPERKENALKAN
JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS 

LEBIH LUAS



    Berbeda dari Spekta Medika pada tahun-
tahun sebelumnya, terdapat perbedaan pada
teknis perlombaan dan juga webinar yang
terselenggara pada spekta medika 2021 .
Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda
pada akhir 2021 membuat event spekta
medika terpaksa terselenggara dengan sistem
daring atau online, walaupun pelaksaan
Spekta Medika 2021 ini diselenggarakan secara
online, hal tersebut tidak mengurangi
antusisme dari para peserta lomba maupun
webinar dalam mengikuti rangkaian acara
Spekta Medika. 
 Untuk tahun-tahun selanjutnya, diharapkan
acara ini dapat terus berlanjut dan mengalami
peningkatan baik secara kualitas maupun
kuantitas. Peningkatan ini juga tentunya
bertujuan untuk lebih memperkenalkan
jurusan Teknologi Laboratorium Medis lebih
luas hingga skala yang lebih besar. Selain itu
juga, semoga Spekta Medika ini dapat menjadi
wadah untuk para mahasiswa-mahasiswa
berprestasi. Dimana acara ini dapat
meningkatkan kreativitas.

SEMOGA SPEKTA MEDIKA INI DAPAT 
MENJADI WADAH UNTUK PARA 

MAHASISWA-MAHASISWA 
BERPRESTASI.

    Untuk acara Webinar atau main-event
sendiri tidak kalah menarik, dimana terdapat
empat pemateri luar biasa yang mengisi
materi pada acara Spekta Medika 2021 dan di
akhir acara webinar ada pengumuman
pemenang dari setiap mata lomba. Pemateri
pertama yaitu dari Dr. Cynthia P Saloma
dengan judul “The New Gene Mutation of
Covid-19”. Beliau merupakan Executive
Director of Philippine Genome Center, Up
Diliman. Untuk Pemateri kedua yaitu dari Ibu
Rohayati, S.ST., M.SI. dengan judul
“Performence, Safety and Effectiveness of
Covid-19 Vacciness”. Beliau merupakan Dosen
Pengajar di Poltekkes Kemenkes Bandung. 
Untuk pemateri ketiga nya yaitu ada Prof. Dr.
Mohd Nazil Salleh dengan judul “Current
Situation on Laboratory Testing Related Covid-
19”. Dimana beliau ini merupakan Molecular
Biology Expert Scientist International
Federation of Biomedical Laboratory Science
from Malaysia (ini ubah aja sama maneh je
gatau aing wkwk). Dan yang terakhir ada
materi dari Dr. Vivi Setiawaty, M. Biomed
dengan judul “The Policy Corelated Covid-19 in
Indonesia”. Beliau merupakan Directur dari
Centre for Research and Development of
Biomedical and Basic Health Technology,
NHRD-MoH RI, tidak kalah menegangkan di
akhir sesi dari webinar saat itu telah di
umumkan pemenang lomba dari spekta
medika 2021 dengan juara umum yaitu dari
kampus Poltekkes Kemenkes Bandung .

WEBINAR INTERNATIONALWEBINAR INTERNATIONAL



7 PIALA BERHASIL DIBORONG
MAHASISWA POLTEKKES BANDUNG
PADA AJANG NHVSC 2021 

7 PIALA BERHASIL DIBORONG
MAHASISWA POLTEKKES BANDUNG
PADA AJANG NHVSC 2021 

Sebanyak 16 mahasiswa Poltekkes Kemenkes
Bandung berkompetisi dalam ajang National
Health Vocational Students Competition
(NHVSC) 2021 yang diselenggarakan oleh
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekkes
Kemenkes Tasikmalaya pada 29 November-1
Desember 2021 di Kampus Poltekkes
Kemenkes Tasikmalaya. National Health
Vocational Students Competition (NHVSC)
2021 merupakan perlombaan yang bertujuan
untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi dan daya saing yang
tinggi di era persaingan global.

"Kemenangan adalah
tentang perjuangan,
usaha, optimisme,
dan tidak pernah
menyerah."  - Amby Burfoot

Peserta pada National Health
Vocational Students Competition
(NHVSC) 2021 merupakan mahasiswa
regular Diploma III (Keperawatan,
Kebidanan, Kesehatan Gigi, Gizi, Rekam
Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)
dan Diploma IV/Sarjana Terapan
(Keperawatan, Kebidanan, dan Terapi
Gigi) yang berstatus aktif pada
Pangkalan Data Perguruan Tinggi
(PDPT) Kemenristekdikti, baik dari
perguruan tinggi negeri maupun
perguruan tinggi swasta se-Indonesia.

Oleh : Annisa Shala Prasita & Adhi Purnomo



Perjuangan 16 delegasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung hingga bertemu
dibabak akhir tidaklah sederhana. Terdapat tiga tahap yang harus dilalui. 

TAHAP PERTAMA
(Standart Level Competition)
Tahap pertama atau Standart Level
Competition merupakan ujian tulis
dengan soal dalam bentuk pilihan ganda
berjumlah 100 soal (80 soal pilihan ganda
menggunakan bahasa Indonesia sesuai
bidang atau jurusannya dan 20 soal pilihan
ganda menggunakan bahasa Inggris
tentang kesehatan umum mengacu pada
uji kompetensi) yang dilakukan dengan
sistem Computer Based Test (CBT). Tahap
ini merupakan seleksi awal yang
menghasilkan 10 besar dengan nilai
tertinggi untuk setiap program studi yang
selanjutkan akan mengikuti tahapan
kedua.

TAHAP KEDUA
(Exclusive Level Competition)

Tahap kedua atau Exclusive Level Competition
merupakan uji keterampilan (Skill lab) atau
biasa dikenal degan OSCE sesuai dengan
bidang atau jurusannya. Pada tahap ini
peserta dituntut untuk mampu melakukan
tindakan/demonstrasi yang sama dengan
peserta lain (disesuakan dengan bidang atau
jurusannya) dan akan dinilai oleh dewan juri.
Tahap ini menghasilkan 5 besar dari setiap
program studi yang selanjutnya akan
mengikuti tahap akhir atau final.



Tahap ketiga atau High Level Competition
merupakan tahapan public speaking dimana
peserta harus mampu memaparkan pendapat
mengenai beberapa kasus (sesuai bidang dan
jurusannya) dan trend issue masa kini
menggunakan bahasa inggris dengan waktu 2
menit di setiap soal. Pada tahap ini peserta
dikumpulkan disebuah Aula Kampus
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya untuk
menampilkan public speaking dihadapan
hadirin dan dewan juri. Tahap inilah
merupakan penentuan 3 besar pemenang
yang berhak mendapatkan piala, selempang
(untuk juara 1), piagam penghargaan, dan
uang pembinaan.

TAHAP KETIGA

Berbagai latihan dan pembinaan pada masa persiapan telah dilaksanaan oleh ke-
16 delegasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung dan tidak lupa
mengucapkan terima kasih kepada Ibu/Bapak dosen pembimbing dari setiap
jurusan dan para tokoh yang berperan dalam keberlancaran pada perlombaan
ini. Berkat Ibu/Bapak dosen pembimbing dan para tokoh tersebut, delegasi
mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung dapat meraih prestasi yang
membanggakan.

(High Level Competition)



Standart Level Competition

Annisa Shalla Prasita -
Juara 3 (D-III Keperawatan
Bandung) 
Dina Kurniasih -  Juara 3
(D-III Kebidanan)
Nani Mira Khoirunnisa -
Juara 3 (D-III Kesehatan
Gigi) 
Devi Nur Nasyifa - Juara 2
(D-III Gizi) 
Tri Riski Nur Khayuni -
Juara 2 ( D-IV Kebidanan) 
Miftahul Jannah - Juara 2
(D-IV Terapi Gigi) 
Piere Permata Putra -
Juara 1 (D-III Famasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Exclusive Level Competition

Devi Nur Nasyifa - Juara 2
(D-III Gizi) 
Imas Nuril - Juara 2 (D-III
Kebidanan) 
Annisa Sifanabilah - Juara
2 (D-III Keperawatan
Bogor)
Ratu Luthfitah - Juara 1 (D-
III Keperawatan Bandung) 
Miftahul Jannah - Juara 1
(D-IV Terapi Gigi)
Chiara Sukma S. - Juara 1
(Profesi Ners)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

High Level Competition

. Ratu Luthfitah - Juara 3
(D-III Keperawatan
Bandung)
Imas Nuril - Juara 3 (D-III
Kebidanan Bogor)
Nani Mira Khairunnisa -
Juara 3 (D-III Kesehatan
Gigi) 
Devi Nur Nasyifa - Juara 3
(D-III Gizi)
Annisa Shalla Prasita -
Juara 2 (D-III Keperawatan
Bandung)
Miftahul Jannah - Juara 2
(D-IV Terapi Gigi)
Chiara Sukma S. - Juara 1
(Profesi Ners)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

WINNER
TH

E



SEKILAS TENTANG PENCAK SILAT 

Pencak silat merupakan salah satu bentuk
identitas seni bela diri Nusantara kebudayaan
Indonesia yang mempunyai metode bertarung
secara filosofis dalam mengajarkan pendidikan
spiritual dan fisik untuk membantu para
peminatnya dalam menghayati nilai-nilai moral
yang luhur di dalamnya dan juga bela diri ini
berkembang di masyarakat. Namun identitas
pencak silat dapat bergeser sesuai dinamika
kehidupan masyarakat yang dikarenakan ada
perrkembangan berdasarkan ruang dan waktu
setiap generasi dalam kehidupan sehari-hari
yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia
dan berkembang menjadi praktek nyata.. Zaman
sekarang, pencak silat bukan hanya dijadikan
sebagai keahlian bela diri tetapi berkembang
menjadi sebuah upaya dalam memelihara
kesehatan. Silat juga mempunyai fungsi sebagai
sarana pendidikan jasmani dan rohani yang di -

POLKESBAN

2PENDEKARPENDEKAR  SilatSilat

P  R O F I L 

Mustika Khabiza Maharani
Juara 1 Tanding Kelas A

 Mahasiswa Putri Nasional 2022

Asih Ariyani
Juara 2 Tanding Kelas B

 Mahasiswa Putri Nasional 2022

Munculkan mental juara 
dalam dirimu dan 

anggaplah dirimu sebagai 
pecundang yang ingin 

juara 

”
“

salurkan melalui aktivitas olahraga dan
prosesnya juga mengalami tahapan berjenjang
serta mempunyai peraturan yang dibuat
masing-masing perguruan. Identitas Pendidikan
jasmani dan rohani yang ditanamkan melalui
silat membentuk karakter bangsa yang
tangguh, kuat, berbudi luhur dan berkembang
menjadi watak identitas bangsa. 

Menguasai pencak silat tidak bisa 
dalam waktu semalam, namun 
perlu waktu yang lama agar kita 
bisa trampil dan menguasai seni 

bela diri tersebut

“
“

Kontributor : Siti Silmi & Mustika K M



Bandung, 14 September 2003 - Sarjana Terapan TLM Tk.1
Mustika Khabiza MaharaniMustika Khabiza Maharani

·Juara 3 Tanding Kelas E SMP Putri Nasional Bandung Lautan Api 1 2016·Juara 3 Tanding Kelas E SMP Putri Nasional Bandung Lautan Api 1 2016
·Juara 3 Tanding Kelas D SMP Putri O2SN 2017·Juara 3 Tanding Kelas D SMP Putri O2SN 2017
·Juara 1 Tanding Kelas A SMP Putrri Asia Eropa 4 2018·Juara 1 Tanding Kelas A SMP Putrri Asia Eropa 4 2018
·Juara 1 Tanding Kelas A SMA Putri Asia Eropa 6 2019·Juara 1 Tanding Kelas A SMA Putri Asia Eropa 6 2019
·Juara 1 Tanding Kelas B SMA Putri Nasional Walikota Cup 2019·Juara 1 Tanding Kelas B SMA Putri Nasional Walikota Cup 2019
·Juara 3 Tanding Kelas A SMA Putri Nasional IPSI CUP 2019·Juara 3 Tanding Kelas A SMA Putri Nasional IPSI CUP 2019
·Juara 2 Tanding Kelas B SMA Putri Internasional Singapore Open 2019·Juara 2 Tanding Kelas B SMA Putri Internasional Singapore Open 2019
·Juara 2 Tanding Kelas C SMA Putri O2SN 2019·Juara 2 Tanding Kelas C SMA Putri O2SN 2019
·Juara 2 Tanding Kelas B SMA Putri Nasional Fourteenanger 2020·Juara 2 Tanding Kelas B SMA Putri Nasional Fourteenanger 2020
·Juara 1 Tanding Kelas A Mahasiswa Putri Nasional 2022·Juara 1 Tanding Kelas A Mahasiswa Putri Nasional 2022

  Terjun ke dunia Pencak Silat sejak kelas 1
SMP, ayah saya menyarankan untuk
mengikuti ekskul pencak silat karena lebih
mencintai budaya Indonesia, selain itu saya
memilih pencak silat karena lebih
menantang. Pertandingan pertama saya
yaitu pertandingan antar kota, saya hanya
mendapatkan perunggu/juara 3 karena saya
cedera patah tulang, lalu ibu saya menyuruh
saya untuk keluar dari pencak silat tapi saya
tetap ingin berada di pencak silat karena
ingin mencoba menjadi juara 1 lalu naik
podium. 

  Lalu saat kelas 2 SMP saya latihan setiap
hari dan mengikuti pertandingan-
pertandingan, dan mengikuti seleksi atlet
kota bandung tetapi masih belum berhasil
karena saya kalah di tes lari. Sempat berkecil
hati dan mau keluar dari pencak silat karena
malu, dan saya sempat off latihan selama 1
bulan karena malu. Akhirnya didukung oleh
pelatih saya. Saya diturunkan oleh pelatih
saya di pertandingan internasional asia eropa
di gor padjajaran dan saya mendapatkan
juara 1.

 Dan  kelas 3 SMP saya ikut tes seleksi atlet
Kota Bandung dan akhirnya impian saya
terwujud, saya keterima dan jadi bagian dari
atlet Kota Bandung, disana kita berlatih 1
minggu 4-5 kali, sampai tidak bisa main
bersama temen, selalu ingin keluar dari
pencak silat karena ngerasa tidak bisa bebas.
Pada saat itu saya mengikuti pertandingan
Internasional Asia Eropa lagi dan
mendapatkan juara 1.

   Mendaftar SMA memakai jalur prestasi ke
SMA 22 Bandung. Pada kelas 11 saya
ditawarkan oleh pelatih saya untuk tanding
di luar negeri. Dan saya senang sekali impian
saya terwujud dari kelas 9. Pertama kali saya
bertanding di luar negeri yaitu di Singapore,
saya mendapat juara 2. Dan saya bisa
membanggakan orang tua saya,sekolah saya,
guru-guru saya,pelatih saya.

 Pertandingan terakhir saya sebelum ada
covid yaitu fourteenanger championship di
bulan Januari. 

Usahakan apa yang sedang di 
impikan jangan hanya di jadikan 

mimpi. Selama saya berada di 
dunia pencak silat saya memiliki 
hal hal positif seperti saya jadi 

tidak gampang menyerah, disiplin, 
di pencak silat juga secara yidak 
langsung mengajarkan menjadi 

orang yang kuat mental.
 

-Mustika-
 



Bogor, 14 Februari 2003 
Prodi kebidanan Bogor Tk.1

A s i hA s i h      A r i y a n iA r i y a n i

·Juara 1 tingkat SMP JABODETABEK·Juara 1 tingkat SMP JABODETABEK  
·Juara 1 & 3 tingkat SMA JABODETABEK·Juara 1 & 3 tingkat SMA JABODETABEK  
·Juara 1 tingkat SMA Cabang Bogor·Juara 1 tingkat SMA Cabang Bogor
·Juara 1 & 3 tingkat Provinsi (beda tahun pertandingan)·Juara 1 & 3 tingkat Provinsi (beda tahun pertandingan)
·Juara 2 Tingkat Nasional (3x pertandingan / tahun)·Juara 2 Tingkat Nasional (3x pertandingan / tahun)

   Berbagai perlombaan pencak silat diikuti
oleh Asih Ariyani, dan berbagai kejuaraan
pun ia raih dari perlombaan tersebut. Seperti
yang baru baru ini dua perlombaan pencak
silat kategori dewasa yang diikutinya
mendapatkan kejuaraan yaitu juara 2
Dandrem tingkat Jawa Barat dan juara 1
Bandung Lautan Api tingkat Nasional.
Namun prestasi Asih Ariyani tidak hanya di
bidang pencak silat saja, ia pun memiliki
prestasi dibidang akademik ataupun di non-
akademik diantaranya yaitu ranking 10 besar
pada kelas 3 baik tingkat SMP maupun SMA,
ia juga mendapatkan beberapa kejuaraan di
bidang seni lukis seperti kaligrafi dan poster.

 Dalam persaingan yang ketat saat
perlombaan, Asih Ariyani juga mempunyai
kiat sukses menjadi juara, seperti fokus
menjadi juara, percaya bahwa usaha tidak
akan menghianati hasil, selalu anggap diri
tidak bisa agar tetap berlatih meningkatkan
keterampilan, dan juga jangan lupa berdoa. 

Alasan saya memilih pencak silat 
pertamanya karena ikut teman, lalu 

saya tertarik dan akhirnya saya 
menyukai seni bela diri ini, dan hal 
positif yang bisa saya peroleh yaitu 

saya lebih bisa sabar dan 
menerima konskuensi

   Teknik yang selalu Asih Ariyani gunakan
saat pertandingan untuk menjatuhkan lawan
yaitu Tendangan T, Serkel, lalu Guntingan,
serangkaian teknik tersebut selalu diawali
dengan posisi kuda-kuda (posisi bersiap). 

“

“



MAHASISWA POLTEKKES BANDUNG 
IKUTI PROGRAM PEJUANG MUDA 

KEMENSOS RI
C E R I T A  O L E H  :  A L D A  A D Z I K A

Salah satunya Alda Adzika mahasiswa poltekkes 

bandung yang berhasil lolos menjadi peserta 

program pejuang muda kemensos RI yang 

ditempatkan didaerah terpencil Kabupaten

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Program akan berfokus pada beberapa kategori. 

Hal ini dilakukan agar : Program mahasiswa lebih 

fokus dan terukur dan Mahasiswa bisa mengikuti 

program yang sesuai dengan jurusan atau isu 

yang menarik baginya. Alda mengambil 

konsentrasi PHBS dan Kesehatan Lingkungan 

sesuai dengan jurusannya yaitu Promosi 

Kesehatan

Program Pejuang Muda yang diselenggarakan oleh 

Kementerian sosial Republik Indonesia merupakan 

salah satu program kampus merdeka : merdeka 

belajar, dalam penyelenggarannya berkolaborasi 

dengan kemendikbud dan kemenag

Pejuang Muda adalah laboratorium sosial bagi para 

mahasiswa mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuannya untuk memberi dampak sosial 

secara konkret. Melalui Program setara 20 SKS ini, 

mahasiswa akan ditantang untuk belajar dari warga 

sekaligus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, 

pemuka masyarakat, tokoh agama setempat serta 

seluruh stakeholder penggerak sosial di daerah

Program ini dibuka untuk seluruh mahasiswa di 

Indonesia dengan syarat minimal sudah semester 5, 

melalui tahap seleksi yang ketat dengan total 

pendaftar sebanyak 11.109 hanya ada sebanyak 

5.000 orang yang diterima



Alda dipertemukan oleh 17 orang yang berasal dari 
kampus, jurusan dan asal daerah yang berbeda, 
menjadikan ia belajar untuk beradaptasi dan kolaborasi 
antar sektor untuk menyelesaikan tantangan yang 
diberikan oleh kemesos RI kepada para pejuang muda

Ada tiga tantangan yang diberikan oleh kemensos 
untuk peserta, pertama peserta harus melakukan 
verifikasi dan validasi data DTKS, dengan mengunjungi 
rumah warga melakukan wawancara dan observasi 
mengenai PHBS dan Kesehatan Lingkungan,  kemensos 
memberikan data sebanyak 1000 orang untuk 1 peserta

Bagi Alda ini adalah tantangan tersulit dikarenakan 
wilayah kab gunung kidul yang sangat luas 2/3 bagian 
dari D.I. Yogyakarta serta kondisi jalan yang perbukitan 
yang terjal sehingga untuk mengakses 1 rumah ke 
rumah lainnya membutuhkan waktu yang lama, selain 
akses yang sulit, kultur budaya jawa juga menjadi 
kesulitan karena Alda berasal dari tanah sunda bahasa 
menjadi kendala dalam melakukan wawancara dan 
observasi kepada warga karena banyak ditemukan 
warga yang sudah berumur sehingga tidak bisa 
berbahasa indonesia dengan lancar menyulitkan Alda 
dalam melakukan wawancara 

Pada tantangan pertama tersebut, alda dan kelompok 
berhasil mengumpulkan data verval sebanyak 8000 
warga artinya kelompok kabupaten gunungidul telah 
mengunjungi rumah sebanya itu pula, tantangan yang 
besar ini mengambil banyak pembelajaran pula, ketika 
mengunjungi rumah warga, rasa syukur setinggi - 
tingginya diucapkan, ternyata diluar sana banyak sekali 
orang yang belum bisa menikmati hanya sekedar 
makan di pagi hari dan kasur di malam hari

Tantangan kedua, Alda bersama kelompok wajib 
melakukan pengabdian dan implementasi kepada 
masyarakat, namun sebelumnya perlu perancangan 
proposal dan akan dipilih proposal terbaik untuk 
mendapatkan pendanaan secara khusus oleh 
kementerian sosial RI

Dalam melakukan perancangan, Pejuang Muda 
Kabupaten Gunung melakukan diagonosis sosial, 
diagnosis epidemiologi hingga diagnosis perilaku dan 
lingkungan yang dinahkodai Alda Adzika sebagai CEO 
Desa Wisata Edukasi Ngalang, itulah judul proposal 
yang ditentukan, mengambil lokasi pengabdian di Desa 
Ngalang karena masyarakatnya yang sangat mandiri 
dalam pengembangan desa melalui rumah pintar dan 
rumah coklat sebagai bentuk kolaborasi usaha warga 
dan pengembangan diri menjadi suatu bentuk 
kemajuan masyarakat kedepan 

Alda bersama pejuang muda kab gunungkidul berhasil 
meraih juara proposal terbaik se - Daerah Istimewa 
Jogjakarta, yang selanjutnya melakukan implementasi
dan rencana tindak lanjut bersama masyarakat untuk 
mewujudkan mimpi - mimpi yang sudah tercatat pada 
proposal yang telah dibuat 



Tantangan ketiga adalah melakukan implementasi 
individu serta membantu membangun masyarakat 
hidup sehat dengan berkolaborasi bersama 
Puskesmas Gedangsari Kabupaten Gunungkidul

Membangun masyarakat sehat dari desa

Stimulasi Deteksi, Intervensi Dini 
Tumbuh Kembang (SDIDTK)

Pada kegiatan ini, Alda membantu melakukan 
kegiatan mengukuran tinggi balita, berat badan 
balita yang dilakukan di dusun karang, kalurahan 
ngalang. Sebanyak 27 balita dilakukan pengukuran, 
hampir sekitar 85% balita rutin datang ke 
posyandu balita. Pada desa karang sebanyak 0 
balita stunting, dikarenakan sosialisasi yang massif 
dan telah dilaksanakannya kelas ibu hamil sehngga 
upaya preventif dan promotif sudah banyak 
dilakukan oleh puskesmas serta kolaborasi dengan 
perangkat desa. 

Posyandu Lansia

Pada bulan desember ini, dusun karang, kalurahan 
ngalang melakukan kegiatan posyandu lansia 
untuk pertama kali di tahun 2021, dengan adanya 
kunjungan tenaga kesehatan sebanyak 37 warga 
lansia hadir melakukan pengecekan kesehatan 
sederhana, saya membantu pelaksanaan posyandu 
lansia ini melihat sangat antusias para warga 
lansia untuk mendapatkan penyuluhan dan cek 
kesehatan.

Penyuluhan mengenai Germas di 
Dukuh Karang

Pelaksanaan penyuluhan gerakan masyarakat 
hidup sehat di dukuh karang dilakukan pada saat 
kegiatan kumpulan rutin PKK tepatnya dirumah 
pak dukuh karang, hadir sebanyak 20 orang ibu – 
ibu yang merupakan anggota PKK.

Penyuluhan mengenai 3M+ beserta 
pemaparan rencana program 
pengabdian masyarakat

Alda melakukan penyuluhan 3M + karena 
program ini menjadi prioritas pada saat 
peningkatan penderita DBD di kalurahan 
Ngalang. sekitar 31 peserta yang hadir 
merupakan para petinggi perangkat desa 
dari dusun, ibu kader dan ketua desa sehat. 

Selain itu, Alda juga melakukan sosialisasi 
rencana program pengabdian masyarakat 
dimana akan dilakukan penyuluhan kepada 
ibu kader dan kepada masyarakat mengenai 
isu – isu kesehatan perempuan dan anak 
sebagai upaya pemberdayaan wanita yang 
hamil diluar nikah maupun janda, selain itu 
juga saya melakukan perencanaan 
kewirausahaan sosial sebagai bentuk 
pembangkitan perekonomian masyarakat 
agar terberdaya dan sejahtera. 

warna - warni cerita mengabdi 
mengasah empati untuk 
mendengar dan merasakan



In this issue,

Simulasi

31 Maret - 1 April 2022by steffany

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Program Studi D3
Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bandung melaksanakan simulasi kegawatdaruratan
bencana, sesuai dengan mata kuliah gawat darurat bencana, mahasiswa juga harus
memiliki kompetensi tentang triase dan penanganan korban bencana.

Dalam kegiatan tersebut mahasiswa melaksanakan simulasi bagaimana melakukan triase
dalam korban massal bencana, sesuai dengan Metode triage START (Simple Triage And
Rapid Treatment) berdasarkan prinsip ABC (Airway, Breathing, Circulation). Harapan nya
mahasiswa mempunyai pengalaman dalam melaksanakan triase bencana.   



TRIASE
Triage adalah proses pengelompokkan penderita-penderita sakit atau cedera pada
kejadian massal.Triage memegang peranan penting dalam pengaturan darurat melalui
pengelompokan dan memprioritaskan pasien secara efisien sesuai dengan tampilan
medis pasien. 4 kategori prioritas atau label warna pada triage.

Rasa sakit ringan
Luka bakar ringan
Bengkak

Prioritas 3 – HIJAU: 
Korban yang tidak 
mengalami cedera 
serius, memerlukan 
perawatan sedikit dan 
dapat menunggu 
perawatan tanpa 
bertambah parah, 
seperti:

A moment to remember

Airway dan 
breathing
Perdarahan yang 
tidak terkontrol
Cedera leher atau 
kepala
Luka terbuka di 
perut
Hipo/hiptermia
Luka bakar berat

Prioritas 1 – MERAH: 
korban dengan kondisi 
kritis Luka bakar tanpa 

ada masalah jalan 
napas
Rasa sakit yang 
amat sakit di 
beberapa bagian 
tubuh
Adanya bengkak 
dan perubahan 
bentuk terutama 
pada anggota 
ekstremitas
Cedera punggung

Prioritas 2 – KUNING: 
kondisi yang mendesak

Prioritas 0 – HITAM: 
diberikan pada 
korban yang sudah 
meninggal.



Tujuan mahasiswa melakukan simulasi BHD adalah untuk
membantu memperbaiki sirkulasi sistemik yang hilang dengan
melakukan kompresi dada dan memberikan bantuan nafas
setelah terhentinya pernafasan. 
Indikasi Indikasi dilakukan bantuan hidup dasar yaitu terjadinya
1. Henti napas dan henti jantung.
2. Henti nafas ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan
aliran udara pernapasan dari korban/pasien. 
Pernapasan yang terganggu (tersengal-sengal) merupakan
tanda awal akan terjadi henti nafas. Henti Jantung : Tidak
berdenyutnya jantung yang ditandai dengan tidak terabanya
arteri carotis. 

Bantuan Hidup Dasar merupakan tindakan darurat untuk
membebaskan jalan napas, mambantu pernapasan dan
mempertahankan sirkulasi darah tanpa menggunakan alat
bantu.

Manfaat kegiatan simulasi kegawatdaruratan bencana ini
adalah mengenai edukasi bencana sejak dini yang sangat perlu
dilakukan sebagai pembelajaran dan pengenalan terhadap
mitigasi bencana. Agar mahasiswa tahu dan paham
bagaimana melakukan prosedur penyelamatannya. 
Bencana alam di Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan
sangat mungkin terjadi berulang. Yang perlu kita lakukan
adalah menjaga kesadaran bersama, pemahaman dan sikap
positif terhadap situasi bencana agar dapat meminimalkan
dampak dan korban.

The only thing that will redeem mankind is 
cooperation.

Bertrand Rusell”
“



AMBULANCE MENCEMARI
BIOTA DALAM 
EKOSISTEM

MENCEMARI

MEMICU 
PENYEBARAN 

WABAH PENYAKIT 
MENULAR

 WABAH PENYAKIT 
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55 JUTA 
PENDUDUK INDONESIA
MASIH BERPERILAKU
BAB SEMBARANGAN.

55 JUTA

DIARE, PNEUMONIA DAN 
370 BALITA MENINGGAL  MENINGGAL 

PENCEMARAN AIRPENCEMARAN 
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