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Bagian gigi mana yang sering tidakBagian gigi mana yang sering tidak

tergosok?tergosok?

 Putri (2010), didalam bukunya Ilmu Pencegahan Penyakit
Jaringan Keras dan Jaringan Pendukung Gigi, menyatakan ada 3
bagian gigi yang sering tidak tergosok pada saat seseorang
menggosok gigi, yaitu : a) Permukaan gigi-gigi rahang bawah yang
menghadapke lidah, b) Permukaan gigi-gigi geraham rahang atas
yang menghadap ke pipi, dan c) Sela antara gigi-gigi yang
berdekatan (bagian interproksimal ). Perlu kita ketahui bahwa
pada air ludah (saliva) seseorang terkandung banyak ion Calcium
dan ion Fosfat. Ion Calcium dan ion Fosfat ini mirip dengan bahan
dasar tulang, yang menyebabkan tulang seseorang bersifat keras.
Plakyang tertinggal pada bagian-bagian gigi yang sering
tidaktergosok tersebut, lambat laun akan diendapi oleh ion-ion
Calcium dan Fosfat yang berasal dari saliva, sehingga plakmenjadi
keras. Plak yang menjadi keras akibat termineralisasiinilah yang
disebut sebagai kalkulus (Carranza, 2001).

Pembentukan kalkulus diawali oleh
adanya plak (biofilm),yaitu lapisan
lunak berisi jutaan bakteri hidup
yang melekat eratpada gigi
seseorang jika orang tersebut
mengabaikan kebersihangiginya.
Ketika kita menggosok gigi, pada
hakekatnya kitaberusaha
menghilangkan plak tersebut.
Namun, walaupunseseorang
menyikat giginya 2 kali sehari,
seringkali plak tetaptertinggal di gigi
karena ada bagian-bagian tertentu
yang luputtergosok.

Mengapa ada kalkulus di gigi kita?Mengapa ada kalkulus di gigi kita?

KalKulus

Kalkulus menyebabkan permukaan gigi menjadi kasar. Inidapat dibuktikan dengan cara kita menyapu gigi
yang berkalkulus tersebut dengan ujung lidah. Di permukaan yang kasar tersebut akan mudah tertimbun plak

baru yang berisijutaan bakteri yang aktif bermetabolisme.

Apa akibatnya jika di gigi kita ada kalkulus ? 
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 Apa yang harus dilakukan jika terbentuk kalkulus ?
  Kalkulus tidak dapat hilang dengan cara menggosok gigiatau berkumur-kumur. Lapisan keras
tersebut harus diambilmelalui tindakan scaling, yaitu dihilangkan dengan peralatan scaler baik
secara manual atau scaler elektrik). Tenaga pelaksananya adalah dokter gigi atau terapis gigi
dan pengerjaannya dapat di poli gigi puskesmas, rumah sakit atau di klinik gigi.
 
 Dengan mengenal dan memahami keberadaan kalkulus di rongga mulut, kita dapat mengupayakan
pencegahanpembentukan kalkulus dengan cara : 
1) Menggosok gigi dengancermat, sedikitnya 2 kali sehari diwaktu pagi sesudahsarapan dan malam sebelum tidur
2) Hilangkan kebiasaanmengunyah satu sisi rahang, 
3) Konsumsi sayur dan buah-buahan berserat yang bertindak sebagai sikat gigi alamipembersih plak, dan 
4) Lakukan pemeriksaan gigi berkala pada tenaga kesehatan gigi, agar kalkulus yang terbentuk dapat
segeradihilangkan.

KalKulus

Gambar 1: Kalkulus (Karang gigi) pada gigi-gigi depan rahangbawah sebelum dan sesudah scaling
(https://rsfmed.co.id/bahaya-karang-gigi/)

(https://rsfmed.co.id/bahaya-karang-gigi/)

 Ada  faktor penyebab  lain yang mempermudah terjadinya penumpukan  kalkulus. Faktor tersebut adalah  
 kebiasaan mengunyah dengan 1 sisi rahang. Seseorang  yang  terbiasa mengunyah hanya menggunakan
satu   sisi rahang (misalkan hanya di sisi kiri atau di sisi kanan saja). maka pada gigi-gigi di sisi yang tidak  
 dipakai   makan akan tertimbun banyak kalkulus. Gerakan  mengunyah merupakan tindakan “self cleansing ”
atau  menyikat  gigi alami karena gesekan antar gigi atas dan bawah akan membersihkan plak  yang 
 terbentuk .  Mudah dipahami, pada  gigi-gigi yang tidak   digunakan untuk mengunyah, aksi “self cleansing ” 
 tersebut   tidak akan terjadi, sehingga plak mudah  tertimbun padanya  yang  lambat  laun akan menjadi 
 kalkulus .

 Apa yang harus dilakukan jika terbentuk kalkulus ?

 Toksin (racun) yang dihasilkan oleh macam-macam bakteri inilah yang merusak gusikita dan menyebabkan
terjadinya radang gusi (gingivitis). Gingivitis memberi gambaran gusi berwarna merah terang, tepigusi
membengkak, gusi mudah berdarah jika disentuh atau saatmenggosok gigi dan sering terasa gatal.

2



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 
SEBAGAI SALAH SATU 

KEGIATAN PENGENDALIAN MUTU 
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

Kesuksesan perguruan tinggi tidak hanya
dinilai dari jumlah gedung, fasilitas yang
dimiliki dan jumlah dosen, atau jumlah
peminat, namun juga didukung oleh
kemampuan manajemen dalam memahami
dan mengelola risiko baik dalam kegiatan
akademik maupun non akademik. Pasal 62
ayat (1) UU 12/2012 menyebutkan bahwa :
penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi
memiliki otonomi untuk mengelola sendiri
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan
Tridharma. Salah Satu bentuk otonomi di
Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah otonomi
dalam melaksanakan manajemen risiko, hal
tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan No. 25 Tahun 2019 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Terintergrasi
di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Dengan perkembangan kompleksitas
penyelenggaraan Tridharma PT, di
Pendidikan Tinggi Kesehatan, maka perlu
menerapkan manajemen risiko terintegrasi
dalam setiap pengambilan keputusan,
penyusunan dan pelaksanaan program dan
kegiatan. 
Pendidikan Tinggi Kesehatan perlu
melaksanakan sistem pengendalian intern
dengan penerapan manajemen risiko guna
menciptakan tata kelola institusi yang baik.
Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu
peristiwa yang berdampak negatif terhadap
pencapaian sasaran organisasi. Apabila
Pendidikan Tinggi Kesehatan tidak dapat
mengelola risiko tersebut, maka dapat
dipastikan Pendidikan Tinggi Kesehatan
tersebut tidak akan mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen
risiko merupakan cara pendekatan yang
tepat untuk mengidentifikasi, menganalisis,
mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang
dapat menghambat pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran Pendidikan Tinggi
Kesehatan.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO
PADA PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

Kerangka kerja membantu dalam mengelola
risiko secara efektif melalui penerapan
proses manajemen risiko pada berbagai
tingkat dan dalam konteks tertentu
organisasi. Tujuan dari kerangka kerja
manajemen risiko adalah memastikan bahwa
informasi tentang risiko yang berasal dari
proses manajemen risiko memadai yang
digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan dan pemenuhan akuntabilitas
pendidkan tinggi kesehatan. 

 Gambar: Kerangka kerja Manajemen Risiko

OLEH :  DRS. H. SUPRIADI,  SKP, M.KEP, SP.KOM

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko hendaknya
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
manajemen umum dan harus masuk menjadi
bagian dari budaya organisasi, praktik terbaik
organisasi dan proses bisnis organisasi.
Proses manajemen risiko meliputi 5 (lima)
kegiatan yaitu:

1.Komunikasi dan konsultasi 
Komunikasi risiko secara umum dapat
diartikan sebagai proses interaktif dalam hal
tukar menukar informasi dan pendapat yang
mencakup multi pesan mengenai risiko dan
pengelolaannya. Konsultasi dapat dijelaskan
sebagai suatu proses komunikasi antara
organisasi dengan pemangku kepentingan,
mengenai isu tertentu, terkait dengan
pengambilan keputusan termasuk penerapan
manajemen risiko.  Bentuk komunikasi dan
konsultasi dapat berupa: rapat berkala, rapat
incidental atau forum pengelola risiko.
Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi
merupakan tanggung jawab Pemilik Risiko.
 
2.Penetapan Konteks 
Dalam menentukan konteks perlu
diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: 
a.Konteks Eksternal, meliputi: hukum, sosial,
budaya, politik, regulasi, keuangan,
teknologi, lingkungan ekonomi, alam dan
persaingan dengan organisasi lain dalam
lingkup nasional, regional, atau internasional,
persepsi dan nilai-nilai pemangku
kepentingan eksternal. 

b.Konteks Internal, meliputi: tata kelola,
struktur, peran dan akuntabilitas organisasi;
kebijakan, sasaran, dan strategi; kemampuan
dan pemahaman tentang sumber daya
(modal, waktu, orang, prosedur, sistem dan
teknologi); hubungan, persepsi dan nilai-nilai
pemangku kepentingan internal dan budaya
organisasi;sistem informasi, arus informasi
dan prosedur pengambilan keputusan; serta
standar, pedoman dan model yang
diterapkan oleh organisasi; 

c.Kriteria Risiko. Unit kerja harus
menetapkan kriteria yang akan digunakan
untuk mengevaluasi signifikansi risiko. 

3. Penilaian risiko 

A.Identifikasi Risiko
Setiap pemilik risiko harus mengidentifikasi
sumber risiko, area dampak, peristiwa
(termasuk perubahan keadaan), penyebab
dan konsekuensi potensi risiko. Untuk
melaksanakan identifikasi risiko dilakukan
dengan langkah sebagai berikut: 
 - Memahami dan mengidentifikasi kegiatan  
   utama unit kerja.
  -Mengidentifikasi tujuan dari masing-masing 
   kegiatan tersebut. 
 -Mengumpulkan data dan informasi tentang  
   risiko yang mungin terjadi atas kegiatan 
   tersebut, baik risiko yang pernah terjadi  
   maupun yang belum pernah terjadi. 
 -Mencari penyebab dari risiko-risiko yang 
  telah diidentifikasi untuk mendapatkan 
  penyebab utamanya. 
 -Mengidentifikasi apakah penyebab tersebut 
  sifatnya dapat dikendalikan (controllable) 
  atau tidak dapat dikendalikan bagi unit kerja 
 -Mengidentifikasi dampak jika risiko tersebut  
  terjadi. 
 -Mengisi hasil butir-butir dalam formulir 
  identifikasi risiko dan memperbaharui setiap 
  saat terjadi pernyataan risiko. ldentifikasi 
  pernyataan risiko dapat dilakukan dengan 
  mendasarkan pada hasil penilaian risiko   
  sebelumnya dengan penyelarasan terhadap 
  perkembangan situasi lingkungan internal 
  dan eksternal yang terjadi.
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3) Kebijakan Skala Risiko

 Level Risiko ditentukan berdasarkan atas 2
(dua) elemen atau dimensi, yaitu level
kemungkinan terjadinya risiko dan level
dampak (konsekuensi) risiko, diperhitungkan
secara bersamaan dalam penentuan level
risiko. Penentuan level risiko beserta dengan
urutan prioritasnya menggunakan matriks
analisis risiko.

B. Analisis Risiko

Analisis risiko melibatkan pengembangan akan pemahaman risiko. Analisis risiko memberikan
masukan mengambil risiko untuk dilakukan evaluasi dan keputusan apakah risiko perlu
ditangani, dan pada strategi risiko dan metode penanganan yang paling tepat. Analisis risiko
juga dapat memberikan masukan dalam membuat keputusan dan pilihan yang melibatkan
berbagai jenis dan tingkat risiko. Perangkat yang dibutuhkan dalam melakukan analisis risiko
adalah sebagai berikut

1)   Tabel Kemungkinan (Probabilitas)

 Gambar: Proses Manajemen Risiko

Tabel : Kemungkinan (Probabilitas)

2)   Tabel Dampak (konsekuensi)

Keterangan:
1. Status Risiko: Sangat Tinggi: Level 5: nilai > 15
2. Status Risiko: Tinggi: Level 4: nilai 10 – 14 
3. Status Risiko: Sedang: Level 3: nilai 5 – 9
4. Status Risiko: Rendah: Level 2: nilai 3 – 4 
5. Status Risiko: Sangat Rendah: Level 1: nilai 
    1 – 2 
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4) Kategori Risiko

 Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko yang komprehensif dan
pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi
lingkungan organisasi.

5) Kategori Dampak

Kategori dampak sangat penting dalam menjamin identifikasi risiko yang komprehensif dan
pengikhtisaran atau pelaporan risiko. Kategori dampak disusun sesuai dengan kondisi
lingkungan organisasi. Skor 1 (sangat rendah), Skor 2 (rendah), Skor 3 (sedang), Skor 4
(tinggi), dan Skor 5 (sangat tinggi).

6) Selera Risiko

Selera Risiko merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu
risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi
menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan risiko.

C. Evaluasi Risiko

 Evaluasi risiko merupakan proses membandingkan antara hasil analisa risiko dengan kriteria
risiko untuk menentukan apakah risiko dapat diterima atau ditoleransi. Evaluasi risiko
menggunakan perbandingan tingkat risiko yang ditemukan selama prosedur analisis dengan
kriteria risiko yang dibuat ketika konteksnya ditetapkan. 

D, Penanganan Risiko

 Penanganan risiko menggunakan pemilihan satu atau lebih pilihan untuk memodifikasi risiko,
dan melaksanakan pilihan tersebut. Setelah diimplementasikan, penanganannya atau
modifikasi proses pengendalian risiko. 

E. Monitoring dan Review

 Monitoring dan reviu merupakan bagian yang mendasar dan sangat penting dalam proses
manajemen risiko, terutama dalam proses manajemen risiko bagi organisasi. Monitoring
dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring)
dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dan pemantauan terpisah (separate monitoring)
dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 

F.Pencatatan dan Pelaporan

 Pelaksanaan manajemen risiko dibuat dalam bentuk laporan, meliputi: Laporan Profil Risiko,
Laporan Proses Manajemen Risiko, dan Laporan pemantauan dan reviu proses manajemen
risiko pada masing-masing unit kerja. 

Kesimpulan

Manajemen risiko merupakan panduan
bagi unit kerja dalam melakukan
kegiatan operasional unitnya masing-
masing di Pendidikan Tinggi Kesehatan.
Di setiap institusi menyusun pedoman
manajemen risiko disusun untuk lebih
memudahkan pemahaman dan
pelaksanaan penerapan manajemen
risiko. Manajemen Risiko diharapkan
dapat berkontribusi bagi perwujudan
good governance, dan clean
governance di Pendidikan Tingi
Kesehatan. Manajemen Risiko harus
terus ditinjau ulang dan direvisi sebagai
upaya penyempurnaan dan
penyelarasan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan,
program serta bila terjadi perubahan
ketentuan yang berlaku. 

Referensi

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan;
2.Undang-undang Nomor 12 Tahun
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3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun
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2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah  
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6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
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Lingkungan Kementerian Kesehatan 
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 Kondisi rumah yang tidaksesuai standar
dan dibarengi dengan kepadatan
hunianyang tinggi akan membuat kadar
oksigen menjadi berkurang sehingga
dapat menurunkan daya tahan tubuh, hal
itu akan menyebabkan naiknya risiko
terjadinya penyakit seperti ISPA
khususnya pada balita. Penyakit ISPA
adalah penyebab utama morbiditas dan
mortalitas penyakit menular di dunia.
Penyakit ISPA juga penyebab utama
kematian terbesar ketiga di dunia dan
pembunuh utama di Negara
berpenghasilan rendah dan menengah.
Kematian akibat penyakit ISPA sepuluh
sampai lima puluhkali di Negara
berkembang dari pada Negara maju.
Kejadian ISPA pada suatu rumah juga
akan diperparah dengan adanya perokok
didalam rumahnya.

    Akses   air    minum     merupakan salah
satu kebutuhan fundimental yang
menyongkong kehidupan seseorang.
Kualitas yang baik dan kuantitas yang
mencukupi menjadihal paling pokok
dalam upaya penyediaan air minum.
Pada daerah perkotaan menurut susenas
tahun 2020 diketahui bahwa konsumsi
yang terbesar adalah air isi ulang (depot
air minum) dengan persentase 36,99%
disusul air minum dalam kemasan
sebesar 16,32% sisanya berupa berbagai
macam sumur, mata air, air hujan dan
lain sebagainya. Tingkat penggunaan
depot air minum (DAM) yang relative
tinggi dibandingkan air minumdalam
kemasan, beberapa studi menyebutkan
bahwatingkat keterjangkauan dari depot
air minum baik harga maupun
ketersediaan depot air minum itu sendiri
disetiap sudut kota menjadikan depot air
minum menjadi pilihan masyarakat. 
 Harga  yang relative  lebih   murah  (
sepertiga  dari   harga  air  minum   dalam   
kemasan )   menjadi  salah  satu  alasan  
 mengapa  DAM  menjadi   primadona  
 dilingkungan  perkotaan,  ditambah  
 masih   berlangsungnya  pandemic Covid
– 19  sehingga   daya   beli   masyarakat  
 menurun .  Fenomena   ini   berdampak 
 pada melonjaknya keinginan pengusaha   
untuk   memiliki  DAM,  tingginya   animo  
masyarakat   untuk   mengkonsumsi  air 
 isi ulan tidak  dibareng oleh  pengawasan  
oleh  dinas   terkait .

POLTEKKES KEMENKES BANDUNG

Covid – 19 yang melanda seluruh dunia
memaksa orang untuk merubah perilaku
dengan menekan mobilitas masyarakat
agar dapat memutus rantai penularan
Covid – 19. Tingginya angka penularan
penyakit  tersebut memaksa pemerintah
untuk melakukan  pembatasan aktifitas
diluar ruangan kemudian dipindahkan
kedalam rumah. Beberapa aktifitas yang
dibatasi diantaranya sekolah, tempat
ibadah, sarana hiburan dan tempat kerja.
Dampak dari kebijakan tersebut memaksa
masyarakat melakukan aktifitas mulai dari
sekolah, bekerja dan beribadah dari rumah
sehingga rumah menjadi aspek yang
fundamental. Keadaan tersebut menuntut
setiap keluarga untuk memiliki rumah yang
aman, nyaman dan sehat. Kesehatan
lingkungan perumahan harus
memperhatikan beberapa aspek sanitasi
diantaranya luastempat tinggal, akses air
minum yang layak, aksessanitasi dasar dan
ketahanan bangunan. Rumah yang sehat
akan membuat penghuninya dapat
melakukan aktifitas dalam   rumah  denga 
 aman  dan  tenang sehingga meningkatkan
produktifita 

Sanitasib permukiman/rumah sangat
memengaruhiterjadinya suatu penyakit di
lingkungan permukiman, halini menjadi
perhatian khusus dikarenakan segala
aktifitas yang dilakukan pada masa
pandemik dikerjakan didalam rumah. 

Oleh : Muhamad Iqbal,SST.,MKM

KESEHATAN BERAWAL  

RUMAH Dari 

Luas tempat tinggal merupakan salah satu
aspekyang harus diperhatikan dalam membentuk
lingkunganrumah yang sehat, menurut APHA
(American Public Health Association) bahwa
standar luas minimum per orang adalah 10 m2,
akan tetapi dalam prakteknyapenyediaan rumah
dengan luas 10 m2 untuk setiap orang sangat sulit,
permasalahan ini erat kaitannya dengan kondisi
ekonomi sebuat keluarga. Keluarga memiliki
keadaan ekonomi yang baik maka kebutuhan akan
luashunian akan terpenuhi, namun hal ini menjadi
kebalikanuntuk keluarga yang memiliki kondisi
ekonomi menengahkebawah. 
 Data BPS mencatat pada susenas tahun 2020
tentang hunian yang layak dan terjangkau, rata –
rata tingkat kelayakan hunian baik perkotaan
maupunpedesaan yaitu sebesar 60,15%;
persentase tertinggi jatuh pada provinsi DI
Yogyakarta 85,15% dan terendahpada provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 27,6%;
sedangkan Jawa Barat sendiri memiliki 53,14%
tingkat kelayakan hunian. Hal ini menandakan
bahwakualitas hunian masyarakat harus mendapat
perhatianlebih agar dapat mencegah penularan
penyakit dikarenakan luas ruangan yang tidak
memenuhi syarat
 Ditengah keterbatasan hunian yang layak
dikarenakan harga yang melonjak khususnya
diperkotaan, seringkali didapati bahwa keluarga
dapat menempati sebuah rumah dengan lebih dari
kepala keluarga.  Hal  ini  disinyalir   merupakan  
 bentuk   ketidakmampuan   dari  keturunan  
 tersebut   untuk   menyediakan   hunian   bagi 
 keluarganya   sehingga   alternatif   termudah   ialah   
dengan  menumpang   dirumah   mertua .
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K E S E H A T A N  B E R A W A L

 Masalah muncul  dikarenakan   pengawasan  
yang  kurang adala kualitas  air  olahan   dari 
 DAM itu sendiri, beberapa penelitian  
 menyebutkan bahwa air  olahan  DAM 
 tidak  memenuhi  syarat   secara  
 mikrobiologi   hal   ini  merupakan  hal  yang 
 krusial   mengingat   bahwa tingginya
tingkat konsumsi   masyarakat perkotaan.
Dampak dari   buruknya  kualitas  air  olahan  
DAM  akan   menyebabkan   penyakit  serius  
yang  akan   menyebar   melalui  air  minum  
 sehingga  menibulkan   penyakit   berbasis  
 lingkungan . Keterbatasan  dinas   terkait  
 dalam   pengawasan dibarengi dengan
ketidaktahuan dan ketidaksadaran dari  
 pengusaha  DAM.

Ketahanan   bangunan   merupakan  salah 
 satu   aspek yang  harus   diperhatikan  oleh 
 pemerintah ,  dalam   hal   ini  pemerintah  
 wajib   memenuhi   kebutuhan   tempat 
 Tingga yang  layak, sehat, aman, harmonis 
 dan  berkelanjutan.  Untuk   menunjang 
 ketahanan   bangunan   ada   beberapa   hal
yang  perlu   diperhatikan   yaitu  
 kepemilikan   bangunan ,  jenis atap,  dinding  
dan  lantai . Sama  halnya   dengan   luas 
 bangunan   dalam   ketahanan   bangunan 
 juga sangat  bertalian   dengan   tingkat  
 ekonomi   sehingga   hal   tersebut sangat 
 menentukan   kualitas   dari   kondisi   fisik  
 bangunan yang  memenuhi   standar . Status
Pendidikan  ternyata   tidak  memengaruhi  
 tingkat   kepemilikan   rumah ,   dari  data 
 susenan   tahun  2020  didapat   bahwa  
 tidak   tamat  SD/ tidak  sekolah   memiliki  
 persentase   kepemilikan   tinggi   yaitu 
 sebesar  90,27%  sedangkan  pada  tamatan   
perguruan  tinggi  76,08% dan DKI Jakarta 
 mempunyai   tingkat  kepemilikan  yang
paling  rendah   yaitu   sebesar  45,04%. 
 Beberapa   jenis  atap yang  jadi   pilihan  
 yaitu   beton ,  genteng ,  seng ,asbes , 
 bambu ,  kayu / sirap ,  jerami / ijuk / daun-
daunan / rumbia , dan  lainnya .  Pemakaian  
 genteng  merupakan   pilihan  yang  terbesar   
masyarakat  Indonesia  untuk   membangun 
 atap,  jenis   seng  dan  asbes   merupakan 
 pilihan   kedua   tersebesar . Pada  bahan  
 seng   banyak  ditemukan   diperkotaan  
 sedangkan   asbes   banyak  ditemukan  
 dipedesaan .  

Beberapa jenis dinding yang biasa dipilih
masyarakat indonesia diantaranya tembok,
plesteran anyaman bambu/kawat,
kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu,
bambu, dan lainnya. Sebagian masyarakat
Indonesia memilih tembok sebagai dindin
rumah, kemudia pilihan terbanyak kedua
berupa kayu atau papan. Lantai
menjadielemen penting bagi Kesehatan di
rumah, lantai yang masih beralaskan tanah
dapat menyebabkan naiknya kelembaban
didalam ruangan. Ruangan dengan tingkat 
 kelembaban yang tinggi akan meningkatkan  
risiko terjadinya suatu penyakit. Pilihan
jenis lantai yang beradadi Indonesia ini ada
beberapa jenis diantaranya marmer /granit,
keramik,parket/vinil/karpet,ubin/tegel/tera
so, kayu/papan, semen/bata merah, bambu,
tanah, dan lainnya. 

 Hendrik L Blum mengatakan bahwa
lingkungansangat berpengaruh terhadap
penyebaran penyakit. Buruknya sarana
sanitasi dalam rumah tangga
sepertikonsumsi air yang tidak sehat, sarana
sanitasi dan kondisirumah yang buruk
merupakan media dari penyebaranpenyakit
kepada manusia sebagai host.
KondisiKesehatan lingkungan banyak
menyebabkan kematian khususnya untuk
anak – anak khususnya balita yang
disebabkan oleh perilaku yang tidak
higienis, kondisi air minum yang buruk dan
juga hunian yang tidak layak. Faktor
tersebut dapat meningkatkan kematian
untuk bayiusia kurang dari 5 tahun
khususnya diare, selain itu juga penyakit mal
nutrisi dapat menjadi momok yang
mengerikan bagi keluarga dengan tingkat
ekonomi dibawah. 

 Upaya yang selanjutnya dalam
menyediakan rumahyang sehat adalah akses
sanitasi dasar meliputi  saranapenyediaan
air bersih, sarana jamban keluarga,
saranapembuangan sampah, dan sarana
pembuangan air limbah. Baik/buruknya
sanitasi dasar sangat menentukanderajat
Kesehatan suatu daerah. Permasalahan
aspeksanitasi bukan merupakan masalah
yang jadi perhatianmasyarakat sehingga
cenderung terabaikan, hal
inimengakibatkan tingginya angka
terjadinya penyakitdikarenakan sanitasi
dasar yang tidak memenuhi syaratsesuai
dengan standar. Kondisi lingkungan yang
tidakmemenuhi syarat akan meningkatkan
faktor risikoterjadinya berbagai macam
penyakit, khususnya penyakityang berasal
dari lingkungan. Penyakit yang
timbuldikarenakan kondisi lingkungan yang
buruk salah satunyaadalah diare, penyakit
ini memiliki 3 faktor lingkunganyaitu air
bersih, pembuangan tinja dan limbah.
Ketigafaktor tersebut saling beririsan dan
dibarengi denganperilaku buruk dari
manusia sehingga terjadi penularanpenyakit
diare. 

 PPKM belum sepenuhnya dihentikan 
 mengidikasikan bahwa penyebaran Covid –
19 masih menjadi ancaman bagi Kesehatan
masyarakat belum lagimunculnya penyakit
hepatitis yang juga sedangberlangsung. Hal
tersebut semakin memperkuatkebutuhan
akan rumah yang aman, nyaman dan
sehatsangat diperlukan agar penularan
penyakit dari dalammaupun luar rumah
dapat dicegah.

Graphic design by Ervina Tamayanti7
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RECOVER TOGETHER,
EQUALLYRECOVER TOGETHER,
EQUALLY

Dalam rangka acara pada saat itu W20 mengundang 27 Organisasi Masyarakat Perempuan Nasional
(Civil Society Organization). 

    Acara plenary ketiga diselenggarakan pada
tanggal 23-24 Maret 2022 di Banjarmasin,
Kalimantan Selatan dengan mengangkat
priority issue “Promoting Health Response to
Recover Together Equally”. Melalui acara ini,
kami ingin mengidentifikasi tantangan bagi
perempuan untuk mengakses layanan
kesehatan selama pandemi, mengidentifikasi
kesenjangan dalam respons kesehatan COVID-
19, dan mendiskusikan rekomendasi yang dapat
ditindaklanjuti untuk komitmen para pemimpin
di G20. 

Penyambutan Delegasi Oleh Tarian Dayak di Pelataran Sungai
Barito Sungai terpanjang di Kalimatan yaitu lebih dari 900 KM.

Kunjungan Wisata Delagasi ke Hutan Lindung di
sekitar Sungai Barito Kalimantan Selatan

Penanaman Pohon oleh Delegasi : Ibu Hadriani Uli T.I.
Silalahi, S.E, M.Si, Chair W20 Indonesia 2022 , Delegasi
-delegasi Civil Society Wanita Indonesia dan Bapak
Mamat SKM,. MKes Delegasi Pita Putih Nasional (PPI)
Indonesia.

    Selaras dengan tema Kepresidenan G20, W20
akan memimpin pemberdayaan perempuan
untuk membangun kembali masa depan yang
lebih baik, lebih setara, dan inklusif. Untuk
mencapai misi tersebut, W20 berfokus pada
advokasi yang kuat dengan menciptakan
strategi untuk mengumpulkan komitmen nyata
melalui kerja sama dengan berbagai pemangku
kepentingan guna membangun solidaritas dan
persaudaraan, serta menambatkan komitmen
pendanaan, dengan pengembangan investasi
berdampak yang kuat 

dengan tidak mendiskriminasi pihak manapun,
berkolaborasi dengan engagement groups dan
working groups G20 lainnya, untuk memelihara
pengembangan berstandar tinggi dan praktik
yang menjanjikan yang dapat bermanfaat bagi
perempuan di negara-negara anggota G20, dan
menghasilkan advokasi berbasis bukti dan
business case untuk pemberdayaan perempuan
dan kesetaraan bagi perempuan. Misi dan
strategi ini kemudian diterjemahkan ke dalam
empat plenary events. 
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INDONESIA
 WHITE RIBBON

 Oppening Speeches
Keynote Speech
Panel Session
Perspectives and Reflection

    Pita Putih Indonesia (Indonesia White
Ribbon) adalah organisasi yang bergerak
dalam Promosi, peningkatan kesehatan Ibu,
Anak dan Bayi yang berapiliasi dengan Pita
Putih Aliansi (White Ribbone Alliance) dunia
yang berkedudukan di Amerika serikat 
 telah diundang oleh panitia diwakili oleh
Bapak Rohidin Sudarno SE,. MA dari
Sekretariat Wakil Presiden , sebagai ketua
bidang Advokasi dan Bapak Mamat SKM,.
MKes dari Politeknik Kesehatan Kemenkes
Bandung sebagai Anggota Bidang III :
Penelitian dan Peningkatan kapasitas.
Berkaitan itu PPI Nasional memohon kepada
Ketua Program Studi Kebidanan Karawang
yang sekaligus juga Mitra Pita Putih
Indonesia Nasional dengan nomor 
 011/ PPI/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022
untuk mewakili  PPI Nasional di acara W20
pada tangal 23 Maret – 24 Maret 2022 di
Banjar Masin Kalimantan Selatan. Adapun
agenda kegiatannya adalah pada tanggal
23 Maret 2022 diisi dengan kegiatan :
1.
2.
3.
4.

    Kegiatan pada tanggal 23 Maret 2022 ini
yaitu melakukan diskusi dan penyusunan
draf oleh Dlegasi W20 dari berbagai negara
untuk menyusun agenda rekomendasi pada
acara G20 di Bali. Serta pada tanggal 24
Maret 2022 melakukan sebuah kunjungan
dan penerimaan Delegasi di 2 Kabupaten
dan 2 Kotamadya Provinsi Kalimantan Timur
dan Penanaman Pohon Oleh Delegasi.

20

22

Design Graphic : Amelia Rizqia Utami Nabhani
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Komandan Besar Itu 
Telah Berpulang

 (Mengenang Alm. Dr. Ir. H. R. Osman Syarief, MKM & Hj. Euis Herliany
 Direktur Poltekkes Kemenkes RI Bandung 2014 – 2022) )

Oleh : Lubis Bambang P.

Terakhir bertemu setelah selesai
gelaran wisuda di Trans Studio (19/06),
saat itu Pak Komandan Besar berucap
lirih sambil berjalan : “Terima kasih Pak
Kapten”, hanya itu yang terucap lalu
segera beranjak. Sama-sama Pak
Komandan Besar ucap ku dalam hati
saat itu, terima kasih atas pelajaran
hidup selama ini yang sarat kau
contohkan sebagai tauladan. Betapa
adiluhung budi dan adab mu, dalam
kesibukan dan lelahpun masih sempat
sampaikan ucapan terima kasih kepada
siapapun. Bapak dan  Ibu bukanlah
pergi namun sudah sampai pada waktu
untuk kembali, sejak kabar pagi 20 Juni
2022 kami masih belum percaya jika
Bapak beserta Ibu meninggalkan kami
menghadap Illahi saat menjalankan
tugas negara.Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'unn sesungguhnya kami adalah
kepunyaan Allah dan kepada Allah
jugalah kami kembali, kalimat itulah
yang mampu menyadarkan kami dari
rasa kehilangan dan tidak terlarut
dalam sedih berkepanjangan karena
kami yakin firman-Nya yang tertulis di
Kitab Suci Surat Al-Baqarah ayat 156,
bahwa kehidupan, kebahagiaan, dan
kematian adalah dalam genggaman-
Mu Ya Rabb.

Dr. Ir. H. R. Osman Syarief, MKM
Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung
bersama istri tercinta Hj. Euis Herliany
pada Hari kamis, 19 Mei 2022 pukul
24.00 WIB berpulang saat perjalanan
menuju Kota Solo memenuhi panggilan
tugas negara mengalami kecelakaan di
jalan tol Kota Kendal. Seluruh Keluarga
Besar Poltekkes Kemenkes Bandung
sangat berduka dan kehilangan sosok
baik dan teladan, ucapan beliau selalu
berisi nasihat dan hikmah, sikap budi
pekerti beliau seluruhnya contoh nyata
sosok manusia soleh yang tidak pernah
menggurui, dan tindakannya totalitas
merupakan cermin sosok pemimpin adil
dan berintegritas dengan disiplin yang
tinggi, senantiasa jujur dan
bertanggungjawab. Inysa Allah
bimbingan dan tuntunan Almarhum
senantiasa menjadi pembelajaran
berharga bagi civitas akademika
khususnya dan dapat mengantarkan
Almarhum dan Almarhumah ke tempat
terbaik. Delapan tahun Bapak menjadi
pemimpin hebat kami, tidak mudah
perjuangan menjadikan Polkesban
seperti hari ini yang sudah mampu
sejajar dengan Poltekkes The Big
Indonesia dan selalu diperhitungkan di
level nasional. Jargon yang sering
Bapak gaungkan Polkesban Juara –
Melayani dengan Hati betul-betul bisa
diwujudkan bukan sekedar kata dan
mimpi belaka. 

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un” 
(sesungguhnya kami milik Allah dan

 kepada-Nyalah kami kembali)
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Prestasi demi prestasi tidak pernah
berhenti diraih oleh institusi, Dosen,
Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
Terima kasih Bapak Direktur, terima
kasih Pak Komandan Besar atas
pengabdian dan kebaikan yang
diberikan. Semoga Bapak dan Ibu
diampuni segala dosa, dilapangkan
kuburnya dan amal ibadahnya diterima
oleh Allah SWT. 

Karangan bunga boleh saja layu,
namun kenangan bersama mu selalu
kami rindukan dan tak kan pernah layu.
Atas nama keluarga terima kasih atas
do’a yang selalu terpanjatkan untuk
Almarhum dan Almarhumah, Insya
Allah Jannah untuk Bapak dan Ibu.
Kepergian mu meninggalkan kenangan
mulia wahai Sang Teladan, kami
bangga dan berusaha meneladani
kemuliaan setiap jejak mu. Terima kasih
juga atas curahan kasih sayang
Bapak/Ibu semua untuk keluarga
Almarhum dan Almarhumah semoga
melimpahkan keberkahan dan
ketegaran untuk kita semua. Kami
semua kehilangan, banyak hal yang
belum bisa kami tunaikan, .

Bapak dan Ibu tenanglah di sana,
semoga kami mampu meneladani dan
melanjutkan perjuangan. Terima kasih
para generasi bangsa, mari kita
lanjutkan mandat dan cita-cita beliau
untuk senantiasa Polkesban Juara dan
melayani dengan hati. Bukan seberapa
nilai yang diberikan, namun ketulusan
dan kasih sayang yang sangat
melapangkan, terima kasih untuk
Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wakil
Menteri Kesehatan, Bapak Sekjen
Kemenkes RI, Ibu Dirjen Nakes
Kemenkes, Bapak/Ibu Direktur Ditjen
Nakes, Forum Doktor Poltekkes
Kemenkes, seluruh Organisasi Profesi,
Asosiasi Poltekkes Kemenkes RI, UPT
Vertikal Kemenkes RI di Jawa Barat,
Institusi kemitraan, Keluarga
Mahasiswa Polkesban wabil khusus
untuk Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
Semarang dan Rumah Sakit Islam
Kendal atas peduli cinta kasihnya.
Semoga keluarga Almarhum dan
Almarhumah di rumah yang penuh
kenangan Jl. Cilengkrang II Cibiru Kota
Bandung senantiasa diberi ketegaran
dan ketabahan dalam melanjutkan
jejak orang tua dengan penuh harapan.

“ Pemimpin yang baik akan nampak dari kematangan pribadi, buah karya dan integritas 
dan mencapai suksesnya melalui pelayanan kepada orang lain, integritas almarhum 
dalam mencetuskan motto Polkesban Juara – Melayani dengan Hati adalah sebuah 

semangat yang sangat dalam bagi sivitas akademik poltekkes bandung yang akan kami 
teruskan”
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 "Berhasil mengalahkan dirimu, menjadikanmu dewasa. 
Berhasil mengalahkan orang lain, menjadikanmu pemenang. 

Tapi memberhasilkan orang lainlah yang menjadikanmu pemimpin."

Ilustrator : Andy Tresna



College life as 
Pharmacy Student in 

Bandung Health 
Polytechnic

By Annisa Retni Maharani

    Am I the most clever student in my college? Not at
all. But how can I deal with myself, pursuing my
dreams to get a scholarship as a pharmacy student at
Bandung Health Polytechnic? That’s the point I’ll share
with you.
   The pharmacy department is one of the majors in
Bandung Health Polytechnic located in Eyckman,
Bandung. The campus is near to Hospital, Laboratory,
and also some shopping centers. It means that access
to public services is very easy. Being a pharmacy
student means you have put half of your mind into
your college, and another one into your life outside. As
many people know, pharmacy school has numerous
schedules in the laboratory. Journaling, laboratory
practicals, and making a report are our daily activities.
More than that, Pharmacy College in Bandung Health
Polytechnic has a high discipline. The reason is that we
are prepared for our future work which needs a people
with high discipline and detail-oriented.
All of that is nonsense if we’re not have a good attitude.
So as a candidate for the health worker who meets so
many patients in the future, Pharmacy Department
taught me the manners of a health worker. How to
communicate with the lecturer, patient, stakeholders,
and also  other people which we accompanied with.
Your behavior showed your manners.
     Is that busy being a pharmacy student? Yes, for sure.
But it doesn’t mean we can’t do anything besides
studying and writing the report. As college students,
we need to socialize and join some organization or
extra activity as complementary. In Bandung Health
Polytechnic, there is some organization such as
student union or clubs. I, personally, love to join a
performance art club such as Angklung and take a role
as a player and vocalist as well. It is such a fun thing
that I’ve ever done on campus. This club helped me to
release my exhausted feelings.
    As first-year students, we can try some studying
systems such as group discussion, block, or self-study.
It’s the right time to experiment and adapt to the new
situation. Find your convenience for studying. Make
sure to always follow all of the class, even when we’re
not good enough at some subject, et least we try to
listen to the lecturer.

1ST MOST OUTSTANDING STUDENT OF 
MINISTRY OF HEALTH 2020

 

This article is made to motivate you to keep 

struggling as a pharmacy student. You can justify 

some suggestions with yours.

 

   In the first year, all of the students are usually
offered so many clubs by the campus or
department. At that time, we can see which
clubs or organizations are compatible with us.
Not only related to our passion, but also match
our lecture schedule. It is just to make sure that
joining the club does not bother us to focus on
our studies. I suggest you follow 1 to 3 clubs. Too
many activities are not effective, in my opinion.
Because our minds will easily separate with
another club task or anything else. This year, we
can try to follow some small competitions that
do not spend a lot of our time.
   In the second year, when we know about the
campus atmosphere, we try to follow some
scientific competitions such as Paper
Competition, Essay Competition, or Mawapres
Competition. This competition will help us to
prepare for the next year which is a research
paper. Build a good relationship with seniors,
lecturers, and anyone. Because someday, we will
need their help. This year will be good if we have
our studying system so we can easily follow the
lecture. There are always problems and mistakes
on campus, but the point is always analyzing
that problem and finding the solution
immadiately. One of the student’s problems is
too focused on the problem itself and forgetting
to find the way to overcome it.
   Last year as a pharmacy student is a hardship
phase for me. Clinical practice, Industrial
practice, and also carried out the research is a
challenges that we have to finish to get the
A.Md. Farm’s degree. This year, I prefer to focus
on those activities instead of other things. It’s not
the time to follow some competition anymore. If
you feel stressed, you can use your time to rest.
It’s more important than any traveling or
vacation. Use your time wisely. So you will
deserve the best result for sure.

 
' PURSUING MY DREAMS TO GET A 

SCHOLARSHIP AS A PHARMACY 
STUDENT AT BANDUNG HEALTH 

POLYTECHNIC? THAT’S THE POINT I’LL 
SHARE WITH YOU "
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disebut PERIODE EMAS
karena pada masa ini

terjadi pertumbuhan otak
yang sangat pesat untuk
mendukung pertumbuhan

anak secara sempurna

Masa Kehamilan

Setelah Melahirkan

Pemberian MP-ASI

STUNTING
&

1000
Hari

Pertama
Kehidupan

CEGAH STUNTING  
DENGAN PEMENUHAN G IZ I  

DALAM 1000  HAR I  PERTAMA
KEH IDUPAN (HPK )

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan
oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat
pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.
1000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga
seorang anak berusia dua tahun.

Bagaimana memenuhi kebutuhan
gizi 1000 HPK dengan baik?

Periksa Kehamilan
secara rutin minimal 4x
selama kehamilan

Konsumsi Makanan Bergizi
memilih bahan makanan yang
kaya akan zat gizi dan minum
tablet tambah darah 1x sehari

Lakukan Inisiasi
Menyusui Dini
(IMD) saat bayi
baru lahir

Berikan kolostrum pada bayi

Berikan ASI Eksklusif (ASI
saja) hingga bayi berusia 6
bulan

6-9 bulan : ASI disertai
dengan MP-ASI  tekstur lumat

9-12 bulan : ASI disertai
dengan MP-ASI  tekstur lunak

12-24 bulan : ASI
disertai MP-ASI
makanan keluarga

oleh Sheninna Chandika G.Y - P17331118430
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Apabila bayi perempuan kurang
gizi, kelak akan berisiko
melahirkan Bayi Berat Lahir
Rendah (BBLR)

Maka dari itu, untuk percepatan perbaikan gizi,
pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden

Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada 1000

hari pertama kehidupan (HPK)

Mudah terserang penyakit saat
bayi dan balita serta risiko
kematian akan meningkat

Dampak jangka panjang akan
meningkatkan risiko obesitas dan
penyakit kronik (diabetes, jantung,
dan otak)

Terjadinya anak STUNTING
(kurang gizi kronis dalam jangka
panjang)

Penurunan tingkat kecerdasan
anak karena terhambatnya
perkembangan otak

Dalam rangka penanganan stunting, 
Poltekkes Kemenkes Bandung mengadakan
satu kegiatan yang dimanfaatkan dalam
penanganan stunting yaitu Praktik Kerja
Nyata Terpadu (PKNT) 2022. Penyuluhan
penanganan stunting difokuskan pada
pendekatan asuhan pada 1000 Hari
Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan
sejak persiapan kehamilan, saat kehamilan,
kelahiran, setelahh kelahiran, usia balita,
dan sekolah.

oleh Sheninna Chandika G.Y - P17331118430
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mengandung protein, asam folat,
serat, vitamin B, dan magnesium
sehingga berguna untuk pertumbuhan
janin dalam kandungan

Susu dan olahannya

sumber kalsium, vitamin
D, asam folat, omega 3,
zat besi, magnesium,
fosfor serta yodium
berguna untuk
menghindari cacat tulang
belakang dan gangguan
pertumbuhan otak janin

menyediakan zat besi,
protein, serta vitamin dan
mineral berguna untuk
mencegah anemia pada
saat kehamilan

kaya akan karbohidrat,
vitamin C, serat, dan
folat, beta-karoten,
dan kalium berguna
untuk melancarkan
sistem pencernaan ibu
hamil

mengandung nutrisi
penting dan esensial
seperti vitamin, serat,
mineral dan antioksidan
berguna untuk
pertumbuhan janin,
menghindari cacat janin

Karbohidrat dan serat dalam
serealia akan memberikan energi
yang sangat dibutuhkan ibu hamil.

PENTINGNYA PERIODEPENTINGNYA PERIODE
1000 HPK UNTUK1000 HPK UNTUK

PERTUMBUHAN BALITAPERTUMBUHAN BALITA

Karena kurang gizi pada 1000 Hari Pertama
Kehidupan TIDAK DAPAT DIPERBAIKI dimasa

kehidupan selanjutnya, maka kebutuhan nutrisi
saat ibu hamil pun perlu diperhatikan.

Serealia dan kacang-kacanganSerealia

Daging Merah
Sayuran

Buah-buahan

Berikut merupakan bahan makanan yang baik untuk
dikonsumsi ibu hamil dan anak pada saat MP-ASI

PERHATIKAN SANITASI AIR BERSIH 
SANITASI YANG BURUK DAN SULITNYA AKSES AIR BERSIH AKAN

MENYEBABKAN DIARE SEHINGGA PERTUMBUHAN ANAK TERHAMBAT

oleh Sheninna Chandika G.Y - P17331118430
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Senin, 18 April 2022.
sebanyak 109 bendera
negara-negara peserta
Konfernsi Asia Afrika (KAA)
dan 1 bendera Perstuan
Bangsa-Bangsa (PBB),
berkibar di Museum KAA
yang berlokasi di sekitar
Gedung Medreka Jl. Asia
Afrika Kota Bandung. 

Pengibaran bendera-bendera
tersebut, dilakukan dalam
rangkaian peringatan Ulang
Tahun ke 67 KAA. Kegiatan
peringatan dibuka dengan
pengibaran bendera dari 109
negara peserta KAA dan 1
bendera PBB oleh Tim
pengibar bendera Pramuka
dan diiringi oleh Drum Band
dari Gerakan Pramuka
Kwarcab Kota Bandung. 
 Dalam pelaksanaan
Peringatan KAA tahun ini
Museum KAA telah
berkoordinasi dengan Satgas
Covid-19 Kota Bandung.
Protokol kesehatan ketat
turut pula diterapkan, dan
sebagian besar acara masih
akan berkonsep hybrid.

Terdapat sejumlah
rangkaian kegiatan dalam
Peringatan 67 Tahun KAA
kali ini yang akan
berlangsung sejak April
hingga Juni 2022.  Anggota
Gerakan Pramuak Poltekkes
BAndung turut andil dalam
menyukseskan peringatan
Konferensi Asia-Afrika Ke-67
tahun 2022 ini, dengan
menjadi salah satu bagian
dari tim pengibar bendera
bersama anggota pramuka
Penggalang. Penegak dan
Pandega Se-Kota Bandung.

Penulis : Reza Awal Mulayana - Jurusan Kesehatan Gigi Tk.3
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Untuk menjadi petugas
pengibaran bendera Negara-
negara KAA harus mengikuti
seleksi ketat yang
dilaksanakan di Taman
Pramuka Kwartir Cabang
Kota Bandung dengan tim
penyeleksi dari Andalan
Gerakan Pramuka Kota
Bandung, Instrukur dan
Pelatih dari TNI dan POLRI.
Kegiatan Seleksi mulai
berlangsung sejak awal
bulan Maret, hingga terpilih
2 Anggota Gerakan Pramuka
Poltekkes Bandung yaitu
Anisa Nusryifayanti (D3
Kebidanan Bandung) dan
Reza Awal Mulyana (D3
Kesehatan Gigi). Proses
latihan dimulai tanggal 19
Maret hingga 22 April 2022.

Setelah melewati proses
latihan akhirnya diumumkan
penugasan untuk Pasukan
Pengibar Bendera dan
Pasukan Penurunan, Anisa
Nursyifayanti (D3 Kebidanan
Bandung) bertugas menjadi
Pasukan Pengibar dan
Pasukan Penurunan
pembawa bendera negara
Kiribat, sedangkan Reza
Awal Mulyana (D3 Kesehatan
Gigi) bertugas sebagai
danton pasukan 1 Pengibar
dan Pasukan 1 Penurunan
Bendera. Pelaksanaan
pengibaran bendera pada
tanggal 18 April 2022 dan
pelaksanaan penurunan
bendera pada tangga 24 April
2022.

setelah melaksanakan tugas
menjadi pasukan pengibar
dan pasukan penurunan
bendera Negeara-negara
KAA para peserta
mendapatkan lencana Tanda
Ikut Serta Kegiatan (TISKA)
KAA 67 dari Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka Kota
Bandung sebagai apresiasi
dan kenang-kenangan.

RECOVER TOGETHER,RECOVER TOGETHER,
RECOVER STRONGERRECOVER STRONGER
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Psychiatry nursing journey 
Studi kasus stase keperawatan jiwa

Poltekkes Kemenkes Jurusan Keperawatan Bandung 

Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, mei 2022

By Steffany
Judul dari studi kasus yang telah di laksanakan adalah "Tindakan Terapi Musik Klasik Untuk
Mengurangi Tanda Dan Gejala Halusinasi Pendengaran Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022". Halusinasi merupakan salah satu gejala yang sering ditemukan pada klien dengan
gangguan jiwa. Halusinasi merupakan gangguan persepsi dimana pasien mempersepsikan sesuatu
yang sebenarnya tidak terjadi. Halusinasi merupakan tanda positif terkena skizofrenia. Salah satu
tipe halusinasi adalah halusinasi pendengaran (Auditory-hearing voices or sounds) dan menjadi
tipe halusinasi yang banyak diderita. Menurut WHO (2017) mengatakan bahwa sekitar 792 juta
orang penduduk dunia mengalami gangguan jiwa, sedangkan yang mengalami skizofrenia
terdapat 20 juta orang. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2019)
terdapat 19 juta orang penduduk diatas usia 15 tahun mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan
data Riset Kesehatan Dasar (2013) di Jawa Barat data prevalensi skizofrenia sebesar 1,7 per mil.
Artinya, 1-2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat. Sedangkan
pada tahun 2018 skizofrenia mengalami peningkatan 4 kali lipat dari tahun 2013 menjadi 7 per mil.
Artinya 7 dari 1.000 orang mengalami skizofrenia. Dengan adanya peningkatan ini maka dapat
dilihat pada data rekam medik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 klien yang
mengalami skizofrenia sebanyak 13.544 orang. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan
sebanyak 6.342 total menjadi 19.886 orang. Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa
skizofrenia mengalami peningkatan di Indonesia terutama di provinsi Jawa Barat. Hal ini
menyebabkan skizofrenia termasuk kedalam gangguan jiwa dalam urutan tertinggi dari seluruh
gangguan jiwa lainnya di Jawa Barat untuk meminimalkan halusinasi dibutuhkan pendekatan dan
memberikan penatalaksanaan yang diberikan meliputi terapi non farmakologi ECT dan terapi non
farmakologi salah satunya yaitu terapi modalitasAda 8 macam terapi modalitas, yaitu terapi
individual, terapi lingkungan, terapi biologis atau terapi somatik, terapi kognitif, terapi keluarga,
terapi kelompok, terapi perilaku, terapi seni. Salah satu terapi seni yaitu terapi musik. Dalam studi
kasus ini tindakan yang akan diberikan untuk pasien adalah terapi musik klasik Mozart selama 5
hari dan diberikan sehari sekali dengan durasi waktu 10-15 menit menggunakan headseat.
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Subjek studi kasus ini adalah dua orang
yang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan yaitu pasien dengan kriteria
inklusi yang merupakan subjek penelitian
yang telah memenuhi syarat sebagai
sampel penelitian dimana kriteria inklusi
dalam studi kasus ini yaitu Kedua sampel
berjenis kelamin yang sama baik berjenis
kelamin laki-laki maupun perempuan,
rentang usia yang sama yaitu, dewasa (20-
36 Tahun), mengalami gangguan halusinasi
pendengaran, klien berada diruang tenang
rawat inap, klien menyukai musik klasik
lalu terdapat kriteria eksklusi yang
merupakan kriteria subjek penelitian yang
tidak memenuhi syarat sebagai sampel
penelitian. Kriteria eksklusi dalam studi
kasus ini adalah klien tidak mengalami
halusinasi pendengaran, klien kondisi fisik
seperti adanya luka pada telinga yang tidak
memungkinkan untuk dilakukannya terapi
musik klasik menggunakan headseat .

MENTAL HEALTH NEEDS A 
GREAT DEAL OF ATTENTION. 
IT'S THE FINAL TABOO AND 

IT NEED TO BE FACED AND 
DEALT WITH

ADAM ANT

Desain Karya Tulis Ilmiah yang digunakan
adalah bentuk deskriptif studi kasus dengan
mencangkup pengkajian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran secara detail terkait
suatu keadaan dan perilaku yang diamati dari
kasus tertentu dalam bentuk hubungan sebab
akibat dengan menemukan makna, proses dan
pemahaman yang mendalam mengenai
individu dalam situasi tertentu. Dengan
desain studi kasus ini merupakan suatu
program atau aktivitas yang diterapkan pada
individu atau masyarakat. Instrumen yang
digunakan untuk menilai tingkat halusinasi
pendengaran pada pasien skizofrenia
menggunakan Auditory Hallucination Rating
Scale (AHRS) dan menggunakan Standar
Prosedur Operasional Terapi Musik Klasik
Mozart.

Subjek studi kasus ini mengambil pasien di
ruang merak dimana ruangan tersebut
merupakan ruang tenang khusus laki-laki.
Subjek berinisial Tn D (36 Tahun) dan Tn.M (32
Tahun). Tn.D mengalami halusinasi
pendengaran sedangkan Tn.M mengalami
halusinasi pendengaran, penglihatan dan
perabaan dimana Tn.M sering melihat sosok
hitam yang kadang mendorongnya. Saat dikaji
tentang kondisinya kedua pasien sering
menggerakan bibir tanpa suara seakan-akan
sedang bicara sendiri, pasien juga tidak fokus
dengan lingkungan sekitarnya.
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Jurusan Keperawatan Bandung

STUDI KASUS DI RSJ PROV JABAR
Poltekkes Kemenkes RI

Berdasarkan hasil studi kasus, analisis, dan pembahasan mengenai tindakan terapi musik klasik
dalam menurunkan tanda dan gejala pada pasien dengan halusinasi pendengran di Rumah Sakit
Jiwa Provinsi Jawa Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perubahan tanda dan gejala
halusinasi pendengaran sebelum diberikan tindakan terapi musik klasik dan setelah diberi tindakan
terapi musik klasik pada pasien halusinasinasi pendengaran yaitu, pada kedua pasien, terdapat skor
Auditory Hallucination Rating Scale (AHRS) yang cukup bermakna sebelum dilakukan tindakan.
Dimana pasien 1 mendapat (skor 19) dan pasien 2 mendapat (skor 16) dimana kategori skor tersebut
masuk ke dalam tahap II (12-22) Condeming yang artinya pasien mempunyai tingkat ansietas yang
berat dan muncul rasa antipasti, setelah diberikan tindakan terapi musik klasik skor Auditory
Hallucination Rating Scale (AHRS) terdapat penurunan tanda dan gejala pada pasien 1 dan pasien 2.
Pasien 1 dari (skor 19) menjadi (skor 0) kemudian pada pasien 2 (skor 0) dimana kategori skor 0
adalah sleep disorder yang artinya pasien mengalami fase awal sebelum muncul halusinasi dan
respon kedua pasien setelah dilakukan tindakan terapi musik klasik didapati tanda dan gejala
halusinasi pendengaran yang berkurang. hal tersebut terlihat dari penilaian skor Auditory
Hallucination Rating Scale (AHRS). dapat disimpulkan bahwa terapi musik klasik Mozart efektif
dalam menurunkan tanda dan gejala halusinasi pendengaran. Diharapkan perlunya intervensi
terapi musik klasik dilakukan oleh perawat, agar perawat dapat menjadikan terapi musik klasik
sebagai salah satu cara untuk mengatasi tanda dan gejala pada klien dengan halusinasi
pendengaran. 

Mei, 2022
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F I E L D  T R I P
P R O D I  D 3  K E B I D A N A N  B O G O R

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

O L E H  S I T I  S I L M I  N U R A Z M I  N A B I L A H  S U B Y A N T A R A

       Pada Senin-Selasa, tanggal 28-29 Maret 2022, sebanyak 84 Mahasiswa semester 2 Prodi D3 Kebidanan Bogor
beserta Dosen Pembimbing dan Tenaga Pendidikan melakukan Field Trip ke Kampung Adat Cirendeu, Kota Cimahi,
Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan ujian praktek mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) sekaligus salah satu
bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati adat, status kehamilan,
status persalinan-nifas, status kesehatan bayi-anak, status remaja-perkawinan, dan juga status KB kesehatan
reproduksi di Kampung Adat Cirendeu. Selain mengamati status kesehatan di Kampung Adat Cirendeu, dilanjutkan
transect walk jajaki alam bebas, pemukiman, pegunungan dan mengamati tradisi mata pencaharian menanam
singkong yang kemudian diolah menjadi makanan pokok pengganti beras.

       Di Desa Cireundeu tidak makan nasi kurang lebih dari 104 tahun sekarang sudah generasi ke-5. Di cireunde tidak
makan beras karena sudah tradisinya, tahun 1918 di gagas oleh 3 sepuh (mamah Ali, mamah Sukatna, dan abu sepuh)
tujuannya karena ingin merdeka lahir dan batin, tahun 1918 ini tahun dimana di jajah oleh Belanda. Para Sepuh sudah
mencoba dengan jagung, talas tapi ternyata yang paling tepat di temukan tata caranya tahun 1924 dan tahun 1960
mendapat piagam penghargaan “pahlawan pangan” sehingga sampai sekarang tidak makan nasi tetapi mengkonsumsi
makanan yang berbahan dasar singkong.

       Begitu sampai di gerbang masuk Kampung Adat Cireundeu, kita akan disambut oleh monumen Meriam Sapu
Jagat. Simbol Satria Pengawal Bumi Parahyangan ini juga dilengkapi tugu mungil bertuliskan Wangsit Siliwangi, yaitu
jujur, ksatria, membela rakyat kecil, sayang pada sesama, dan menjadi wibawa. Melewati Monumen Sapu Jagat kita
masuk Gerbang Kampung Adat Cireundeu, setelah 20 meter memasuki kawasan kampung Adat Cireundeu kita akan
menemukan Saung Baraya dan Bale Saresehan. Bale-bale ini biasa digunakan warga sekitar sebagai tempat pertemuan
dan pagelaran seni. Bangunan dengan material bambu dan kayu ini memiliki luas sekitar 200 meter persegi. Setiap
bulan Sura, bale-bale ini bakal digunakan untuk menggelar pertunjukan wayang golek. Tradisi ini merupakan bentuk
syukur pada Sang Maha Pencipta, atas semua kenikmatan yang sudah diterima.

KUNJUNGAN AWAL KE
KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

PENYERAHAN CENDERA MATA
OLEH KETUA PROGRAM STUDI

D3 KEBIDANAN BOGOR
KEPADA TOKOH MASYARAKAT

KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

KUNJUNGAN AKHIR KE KAMPUNG
ADAT CIREUNDEU
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S E P U T A R  K A M P U N G  A D A T
C I R E U N D E U

       Kampung Adat adalah tempat
dimana masyarakat budaya tinggal
dan hidup dengan ritual-ritual
budaya mereka masing-masing.
Sedangkan masyarakat adat sendiri
adalah masyarakat yang
kehidupannya masih banyak
dikuasai oleh adat istiadat lama.
Cara hidup mereka dapat dilihat
bukan sebagai suatu representasi
untuk dipertunjukan kepada orang
lain, tetapi cara hidup itulah
keseharian mereka.

  Masyarakat adat tentunya memiliki
sistem sosial yang khas, begitupun
dengan Kampung Adat Cirendeu.
Untuk mempertahankan sistem
sosial yang sudah berjalan selama
ratusan tahun, tentu tidaklah
mudah, ditambah dengan pesatnya
arus globalisasi.

 Globalisasi menyebabkan kaburnya
batas-batas ekonomi, politik, dan
budaya antara suatu entitas nasional
dalam dunia internasional. Seiring
dengan membaiknya sarana dan
prasarana, teknologi informasi dan
komunikasi yang lebih maju,
menyebabkan nilai-nilai budaya
dapat luntur, dimana ke-khasan
yang dimiliki masyarakat adat mulai
tergerus.

    Masyarakat Kampung Cireundeu
khususnya yang terdapat di RT 02
dan 03, masih memegang teguh
tradisi para leluhur mereka
dengan pengawasan ketua adat.
Tradisi yang masih dipertahankan
oleh Warga Adat Kampung
Cireundeu yaitu bahan makanan
pokok dan tradisi 1 Sura. 
      Dan dalam tradisi 1 Sura, warga
adat melakukan upacara adat
yang bertujuan untuk mensyukuri
segala nikmat Tuhan kepada
warga. salah satunya mensyukuri
berlimpahnya kekayaan alam yang
bisa mereka manfaatkan untuk
keberlangsungan hidup warga
Adat Cireundeu. Setiap ada
kegiatan adat yang berlangsung,
biasanyaakan bertempat di Saung
Baraya dan Bale Saresehan. Bale-
bale ini juga biasa digunakan
warga sekitar sebagai tempat
pertemuan dan pagelaran seni.

"TEU BOGA SAWAH ASAL
BOGA PARE"

"TEU BOGA PARE ASAL
BOGA BEAS"

"TEU BOGA BEAS ASAL
BISA NYANGU"

"TEU NYANGU ASAL
DAHAR"

"TEU DASAR ASAL KUAT"

 Masyarakat Kampung Adat
Cireundeu telah memutuskan
untuk beralih makanan pokok dari
beras nasi menjadi singkong.
Dengan maksud lain agar manusia
tidak ketergantungan pada satu
makanan pokok saja, misalnya
sebagai bahan makanan pokok
negara Indonesia yaitu beras.
Namun pandangan masyarakat
Kampung Adat Cireundeu
memiliki alternatif dalam bahan
makanan pokok yaitu singkong.
(Nedi Sunaedi, 2022)
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H A S I L  K E G I A T A N  F I E L D  T R I P  K E  K A M P U N G  A D A T
C I R E N D E U  P R O G R A M  S T U D I  K E B I D A N A N  B O G O R

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

    Karena produksi singkongnya,
Kampung Adat Cirendeu berhasil 
 mendapat penghargaan “Pahlawan
Pangan” oleh pemerintah melalui
Wedana Cimahi dan penghargaan
pangan di Lembang pada tahun 2011
oleh Presiden Susilo Bambang
Yudoyono.

    Mengenai kehamilan yang
terjadi di Kampung Adat Cirendeu
tidak ada mitos mengenai
makanan pantangan pada ibu
hamil, namun  orang tua memberi
pemahaman bahwa setiap
makanan yang dikonsumsi
memiliki dampak tertentu untuk
janinnya, contoh kebiasaan untuk
membatasi penggunaan lada,
minyak berlebih dan air dingin.
Selain itu porsi yang dikonsumsi
oleh ibu hamil juga tidak boleh
berlebihan maupun kekurangan.
      Banyak tradisi yang masih
dilestarikan di Kampung Adat
Cirendeu, seperti setiap ibu hamil
memakai barang-barang logam
seperti peniti atau membawa silet
atau pisau kecil yang bertujuan
untuk menjaga ibu hamil dari
kejadian yang tidak di inginkan.
Kampung Cirendeu juga mengikuti
peraturan pemerintah mengenai
asuhan kehamilan, misalnya
mengikuti pemeriksaan kehamilan
di posyandu.

“NGINDUNG KA WAKTU,
MIBAPA KA JAMAN”

 Arti  “Ngindung Ka Waktu”
ialah kita sebagai warga
kampung adat memiliki
cara, ciri dan keyakinan

masing-masing. 
Sedangkan arti  “Mibapa Ka

Jaman” yaitu, masyarakat
kampung adat  tidak

melawan perubahan zaman
akan tetapi mengikutinya.

 

     Dalam perkawinan, masyarakat
Adat Cireundeu dianjurkan untuk
menikah dengan sesama warga adat.
Tetapi tidak jarang pula ada warga
adat yang menikah dengan
masyarakat diluar warga adat. Tetapi
dalam proses pernikahan yang
berbeda keyakinan, dalam proses
pernikahan tersebut harus pada
persetujuan dua keluarga tersebut.
Adapun 5 proses dalam prosesi
perkawinan adat di Kampung Adat
Cireundeu, yaitu: 
1. Totoongan
2. Nenden carita
3. Nyerehan
4. Masar 
5. Menentukan tanggal pernikahan
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Pemerintah telah berupaya penuh dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya
program yang dijalankan pemerintah dalam upaya penanggulangan permasalahan kesehatan diantaranya
melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Pembangungan Indonesia Sehat melalui
Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Namun, dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk
membawa Indonesia maju pada tahun 2045 pemerintah masih dihadapi oleh tantangan kesehatan yang
bernama “stunting”. Stunting masih menjadi fokus pemerintah dalam upaya pencegahan dan
penanggulangannya. 

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam
waktu lama sehingga anak memiliki perawakan yang pendek dari usianya. Berdasarkan data Survei Status Gizi
Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta
balita. Prevalensi ini mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun dari 27,7% pada tahun 2017. Meskipun angka
ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, prevalensi stunting di Indonesia masih lebih tinggi di bandingkan
Vietnam (23 %), Malaysia (17%), Thailand(16%) dan Singapura (4%). 

Provinsi Jawa Barat sendiri menempati urutan pertama dalam 5 provinsi absolut dengan jumlah balita kerdil
tertinggi di Indonesia dalam SSGBI 2021. Hal ini mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat untuk
berkomitmen dalam menurunkan angka stunting di daerah. Pemerintah menargetkan Zero stunting pada
tahun 2023 dengan mengerahkan tim yang terdiri dari kader PKK, kader KB dan bidan desa.Untuk mencapai
target itu diantaranya perlu pemantauan dan evaluasi melalui pendekatan promosi kesehatan. Dengan promosi
kesehatan terjadi proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatakan
kesehatannya, khususnya terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting. Proses pemberdayaan tersebut
dilakukan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat yang dilakukan melalui kelompok potensial di masyarakat
terkait pencegahan dan penanganan stunting.

Sejalan dengan target zero stunting yang dicanangkan pemerintah provinsi Jawa Barat, Praktik Kerja Lapangan
Promosi Kesehatan yang merupakan mata kuliah dalam Kurikulum Program DIII Keperawatan tahun 2018
dilaksanakan Prodi DIII Keperawatan Bandung pada tahun 2022 ini dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat
untuk Mencegah dan Menangani Stunting melalui Promosi Kesehatan”. 

Poltekkes Kemenkes Jurusan D3 Keperawatan Bandung

Praktek Kerja Lapangan
By Miftah Resna Husen & Steffany
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SAMBUTAN
Direktur Poltekkes Bandung Dr. Ir. H. R. Osman Syrief, MKM

PKL ini dilaksanakan di Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Wilayah Kerja Puskesmas Sukasari
Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Tema ini diangkat dengan harapan mahasiswa sebagai calon
tenaga kesehatan mampu memberikan penyuluhan untuk membantu meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat terutama dalam membantu mencegah dan menangani permasalahan
stunting di daerah tersebut. Kegiatan PKL dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi DIII Keperawatan
Jurusan Keperawatan Bandung sebanyak 90 orang yang terbagi menjadi 9 kelompok dan disebar
ke 9 RW di Desa Nanggerang. Kegiatan dimulai dengan pengkajian promkes yang terdiri dari
tahap sosialisasi dan tahap SMD (Survei Mawas Diri), perencanaan promkes yang terdiri dari
lokakarya mini tingkat RW dan desa (MMRW/MMD), implementasi promkes yang terdiri dari
pelatihan kader, dan berbagai implementasi spesifik dan sensitif, kemudian diakhiri dengan
evaluasi.

Kegiatan PKL Promosi 
Kesehatan D3 Keperawatan 

Bandung

Sosialisasi merupakan tahap awal yang dilakukan yang berisi perkenalan antara mahasiswa yang
akan praktik dengan pihak puskesmas, para petinggi desa, RW, RT kader RW, tokoh agama, dan
tokoh masyarakat. Pada kegiatan ini sekaligus menyampaikan kegiatan yang akan mahasiswa
laksanakan selama 9 hari di Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di tingkat Desa dan tingkat RW.

Survei Mawas Diri (SMD) adalah suatu upaya bersama yang dilakukan dengan melibatkan peran
serta masyarakat untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan kesehatan di
masyarakat. Atau dalam artian kegiatan ini berupa pengkajian yang dilakukan untuk memperoleh
data primer maupun sekunder yang nantinya akan diolah dan dianalisis. Kegiatan ini bertujuan
mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat baik dari sudut pandang kesehatan,
lingkungan, maupun sosial. Data yang sudah didapat selanjutnya dianalisis kemudian dibuat skala
prioritas dan dicari solusi pemecahan masalah tersebut di kegiatan lokakarya mini (MMRW/MMD).
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Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) atau kegiatan lokakarya mini merupakan pertemuan
warga desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas unutk membahas hasil Survei Mawas
Diri (SMD) dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil
SMD. Kegiatan MMD ini sebelumnya dilakukan pada tingkat RW (MMRW). Pada musyawarah
masyarakat ini dibentuk perencanaan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan bersama
dengan masyarakat.

Pelatihan/penyegaran kader adalah satu langkah dalam pembentukan dan pembinaan kader
dalam upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader secara berkelanjutan.
Nantinya para kaderlah yang akan melanjutkan intervensi dalam membantu mencegah dan
menangani stunting di Desa Nanggerang. 

Kegiatan implementasi yang dilakukan beragam mulai dari implementasi spesifik berupa
pembinaan yang ditujukan pada seluruh keluarga yang memiliki balita, kelompok ibu hamil,
Wanita Usia Subur (WUS), PUS (Pasangan Usia Subur), dan Remaja Putri juga implementasi
sensitif yang tertuju pada penyebab tidak langsung terjadinya stunting seperti penyediaan air
minum dan sanitasi; akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; kesadaran, komitmen, dan
praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; serta akses pangan bergizi, pengembangan TOGA, dan
Taman Dapur Gizi Keluarga. 

"Ibu cerdass ?!"
CEGAH STUNTING SEBELUM GENTING !
- Jargon Kelompok 6

Praktek
Kerja
Lapangan

Dalam melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat
tentu bukan hal yang mudah. Tidak sedikit masyarakat yang
kurang berminat untuk mengikuti kegiatan dengan berbagai
alasan, Banyak orang tua yang mengelak ketika mengetahui
anaknya mengalami beberapa tanda dan gejala stunting.
Namun, disitulah tantangan kita sebagai calon tenaga kesehatan
untuk melakukan pendekatan pada masyarakat. Pada kegiatan
PKL inilah kita mendapatkan ruang untuk belajar dan ikut serta
bahu-membahu membantu mengatasi permasalahan
kesehatan di Indonesia bersama-sama dengan masyarakat dan
pemerintah terutama dalam pencegahan dan penanganan
stunting.
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WHEN SKRIPSICK BECOME 
SKRIPSWEET

WHEN SKRIPSICK BECOME 
SKRIPSWEET

32



Menjadi mahasiswa tingkat atau semester akhir terdengar menyenangkan, namun kadang susah dijalanin, pada semester akhir ini, mahasiswa 
seolah-olah merasakan The Real Mahasiswa, betapa tidak, meraka dihadapkan dengan apa yang dinamakan Karya Tulis Ilmiah atau Skripsi yang 
mana ini merupakan bentuk  implementasi intelektual akhir setalah mengikuti  6 – 8 semester perkuliahan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Ditahap 
inilah Konsep berfikir intelektual sebagai mahasiswa akhir di tuangkan. Mereka tidak bisa lagi sekedar asal menulis atau seperti menulis sebuah 
curhatan layaknya di buku diary, disini mereka harus benar-benar melakukan penelitian, observasi, perhitungan secara langsung dan penulisan 
secara sistematis tentang sebuah penelitian atau sebuah kasus. 

Tentunya mahasiswa tingkat akhir diharapkan punya ide-ide baru untuk konten skripsi mereka. Ide-ide ini harus orisinil, tidak boleh sama dengan 
konten skripsi yang sudah pernah dikerjakan. Tidak hanya orisinalitas, ide skripsi harus menarik dan didasari oleh sumber referensi tepercaya yang 
banyak. Alhasil, mahasiswa berlomba-lomba menabung ide skripsi yang nantinya akan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing 
biasanya akan merekomendasikan beberapa jurnal atau buku yang bisa dipakai kepada mahasiswa bimbingannya. Sisanya tentu harus mereka cari 
sendiri yang tentunya harus selaras dengan subjek dan objek penelitian skripsi/KTI mereka.

Begadang merupakan kegiatan sakral yang pasti dialami oleh semua mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi/KTI. Hal yang 
paling sering terjadi adalah saat deadline untuk bimbingan sudah ditentukan Lalu, tiba-tiba dapat pesan dari dosen pembimbing bahwa deadline 
dimajukan karena dosen pembimbing akan pergi dinas di luar kota. Bagai petir di siang bolong, akhirnya skripsi/KTI tersebut harus dikebut semalam 
agar bisa dikumpulkan sebelum deadline! Puncak skripsi/KTI pun akhirnya tiba! Sebelum masuk ke ruang sidang. Sebelumnya mereka pun dibanjiri 
dengan pesan dan ucapan semangat dari seluruh keluarga dan teman-teman. Meskipun sudah melakukan persiapan yang matang, tetap saja rasa 
deg-degan kadang tidak percaya diri timbul saat harus berhadapan dengan tim penguji yang menentukan kelulusan kita.

KAMU LULUS!......................Terharu,nangis dan perasaan lega jadi campur aduk, ngga percaya tapi ini nyata, setelah dinyatakan lulus sidang, 
mereka merasa pasti akan merindukan suasana dikampus ini, kangen dosen yang suka ngejailin, kangen kegiatan di kampus dan civitas 
akademikanya. 

Graphic design : Andy Tresna
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PROFIL

Seni Sastra PuisiSeni Sastra Puisi
SEKILAS TENTANG PUISI

Putri Amelia
Solehah
Alamat   :  Kp. Bunut, Rt. 002/006, Des. Tamansari, Kec.     
Setu, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, kode pos 17320
Hobby    : Menulis, membaca buku, membuat podcast,
bercengkrama dengan alam

Mahasiswi D4 Jurusan Kesehatan Gigi 
Bekasi, 08 Januari 2002

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

-Mahasiswi berprestasi tahun 2022
-Karya Terpilih Penulis Zen 2
(Dibukukan Antologi - Harap Yang Enggan Menetap)
Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional 2021
-Penulis Terpilih Literat Fest 2021 (Dibukukan Antologi - judul Merapah Renjana) Tingkat Nasional
-Penulis Terbaik Pena Artas (Dibukukan Antologi - judul Fairy Tail) Tingkat Nasional 2021
-Penulis Terpilih Simpel Publisher (Dibukukan Antologi - judul Rasulullah Engkaulah Kekasih Allah)
Tingkat Nasional 2021
-Aktif sebagai penulis Wattpad sejak 2018 dengan akun baru bernama @detektifhuman
-Aktif sebagai podcaster sejak 2020 dengan nama akun spotify Masih Tumbuh 
-Sejak SMA sudah menerbitkan ≥10 buku antologi puisi
-Sempat wisuda tahfidz qur'an dengan beberapa juz sejak MTs

Kekompleksitasan tersebut dapat dipahami
dengan baik melalui analisis terhadap unsur-
unsurnya dan tentu saja analisis yang paling
utama dilakukan terlebih dahulu terhadap
bahasanya.

Bahasa puisi adalah bahasa yang terorganisir
oleh kaidah dan pesan yang terkemas lebih
estetik. Tataran estetik tersebut dibentuk dari
berbagai sisi, seperti bunyi, gaya bahasa,
citraan dan retorika. Tataran itulah yang
memberikan kontribusi bagi terciptanya
makna tak langsung dengan muatan pesan
yang tersamar. Meskipun demikian, bukan
berarti puisi tersebut tidak dapat dimengerti
sama sekali. 

Amel dan beberapa karyanya yang telah dibuat

Oleh: Ervina Tamayanti
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Putri Amelia solehah merupakan mahasiswi poltekkes kemenkes
bandung yang telah terpilih sebagai Penulis Puisi Terbaik Tingkat
Nasional yang karyanya telah dibukukan di 10 Antologi Puisi
dalam melakukan perubahannya itu tidak mudah untuk dilewati
oleh amel secara sendirian, namun banyak rintangan yang
dilalui. 

Memilih puisi untuk dijadikan sebuah instuisi dan
karya merupakan pilihan tepat bagi saya, karena
tipikal saya yang sulit cerita kepada orang lain yang
hanya mampu mengungkapkan melalui karya sastra
berupa puisi. Sebenernya tidak hanya puisi yang saya
geluti selama ini, tetapi pernah wisuda tahfidz
beberapa kali dan juga sekarang aktif  menjadi
podcaster yang mungkin boleh dilihat pada platform
spotify dengan nama akun “Masih Tumbuh”. Tidak
hanya itu, saya berhasil nulis 1 novel sampai selesai di
platform Wattpad dengan nama akun
@detektifhuman dengan judul “Dayrent” dan juga
pernah menjadi salah satu mahasiswi berprestasi
tahun 2021.

“Carilah ilmu hingga kamu“Carilah ilmu hingga kamu
  mampu bermakna baginya”mampu bermakna baginya”

POJOK CERITA

Amel mengaku bahwa dirinya belum sepenuh nya
pandai dalam membaca puisi dan bisanya karya yang
telah dibuat olehnya selalu ia berikan kepada partner
nya contohnya seperti ia yang menulis dan partner
nya yang mengikuti lomba bacanya, Di mulai sejak SD
yang menggemari nulis lalu terciptanya sebuah buku
yang baik karena terdapat motivasi dalam diri yaitu
ketika puisi tercipta adanya makna yang orang lain
bisa merasakannya.

adapun motto yang amel berikan untuk kita
yaitu "al ilmu yu'ta wala ya'ti"  yang memiliki
inti dari artinya yaitu ilmu itu dicari bukan
mencari, jadi jika kamu ingin menjadi orang
yang besar, maka kamu harus berani
bertanggung jawab dengan resiko sendiri
untuk mencari jalan susahnya  agar menjadi
lbih mudah.

-POLTEKKES KEMENKES BANDUNG- 35
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