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 Untuk menciptakan masyarakat yang sehat
diawali dengan terciptanya keluarga yang
sehat, sehingga dalam pen gendalian penyakit
tidak menular, khususnya penyakit hipertensi
diperlukan peran aktif keluarga. Melalui
pemberdayaan   keluarga,  maka   keluarga
mampu   menjalankan tugasnya dalam
kesehatan, khususnya terhadap  dalam  tata
laksana  penyakit hipertensi.

Kelurga   merupakan   kumpulan  orang
dengan ikatan  perkawinan,  kelahiran, dan 
 adopsi  yang  bertujuan  untuk menciptakan
mempertahankanbudaya,dan meningkatkan 
 perkembangan   fisik, mental,  emosional, 
 serta   sosial   dari   tiap  anggota   keluarga 
 (McMurray & Anne, 2013),  hal tersebut
didukung oleh  Friedman   (2012)  yang
mengemukakan  keluarga   adalah   dua  orang  
atau   lebih  yang  disatukan  oleh  ikatan  
 kebersamaan  dan  ikatan   emosional   serta 
 mengidentifikasikan   diri   mereka   sebagai  
 bagian   dari  keluarga. 
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Tugas Keluarga dalam 
Tata Lakasana Hipertensi

Tugas Keluarga dalam Tata Laksana   

 sampai saat ini telah  menyerang  22% 

 penduduk dunia, dan  mencapai  36%  a ngka   

kejadian  di Asia Tenggara  ( W HO , 2019).

Dr, Supriadi, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom

Seseorang dikatakan hipertensi   apabila terjadi peningkatan  tekanan   darah  di  atas  normal, kondisi   
ini   dapat  mengakibatkan   peningkatan angka kesakitan dan  angka kematian  (Agrina, 2011).

Di Rumah 

HIPERTENSI

 Hipertensi sampai saat ini telah menyerang
22% pendudukdunia, dan mencapai 36%
angka kejadian di Asia Tenggara (WHO,
2019). Seseorang dikatakan hipertensi
apabila terjadi peningkatan tekanan darah
di atas normal, kondisi ini
dapatmengakibatkan peningkatan angka
kesakitan dan angkakematian (Agrina,
2011). 
 Riset Kesehatan Dasar (Kemenkes RI,
2019)mengungkapkan prevalensi kejadian
hipertensi mencapai 34,1% pada usia 18
tahun ke atas. Hipertensi hingga saat
inisecara pasti belum dapat diketahui
penyebabnya, dan gayahidup berpengaruh
besar terhadap kondisi ini (Brown & Viera,
2016). Faktor yang menjadi risiko
hipertensi adalah:usia, jenis kelamin,
merokok, dan kurang aktivitas yang
dapatmengarah ke obesitas (Kokubo,
Iwashima dan Kamide, 2015). Faktor-faktor
tersebut harus dikendalikan untuk
menghindari terjadinya hipertensi, hal
tersebut diperkuat oleh Rosei dan Rizzoni,
(2017) bahwa pemberian intervensi
untukmencegah hipertensi lebih utama.  

 Provinsi Jawa Barat menduduki urutan ke 8
tertinggi prevalensi hipertensi (39,6%),
berada di atas rerata nasional(34,11%)
(Kemenkes RI, 2019). Melihat data tersebut
telah diluncurkan upaya mengendalikan
hipertensi melalui Program Indonesia Sehat
Pendekatan Keluarga (Kemenkes RI, 2016).
Dalam program tersebut penekanannya
adalah pemberdayaan keluarga, dengan
berbagai upaya untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan
dalamtata laksana hipertensi di keluarga
(Khairul A, 2016). Dukungan keluarga sangat
berperan dalam menurunkankejadian
hipertensi (Ayuningtyas dan Ruhyana, 2012). 
 Keluarga sangat berperan dalam tata laksana
penyakit hipertensi merupakan layanan untuk
menjadikan keluargasebagai pemberi layanan
di keluarga (Erica, dkk, 2017). Melalui
keluarga yang mampu menjalankan tugas
keluarga dalam kesehatan, maka akan lebih
mudah dalam mengelolahipertensi di rumah
dan menghindari komplikasi hipertensi
seperti stroke dan gangguan jantung
(Rosdiana, dkk 2017).
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  3) Keluarga pasien hipertensi memenuhi
keterampilan yang dibutuhkan untuk
mengelola hipertensi di rumah, dan 4)Pasien
hipertensi memiliki kemandirian merawat
sendiri (self care) sesuai dengan
kemampuannya.
Terciptanya masyarakat sehat, dimulai dari
terciptanya keluarga yang sehat (Erica, 2013)
termasuk dalam kemampuan mengelola
hipertensi yang terjadi pada anggota
keluarga. Keluarga menjadi ujung tombak
dalam pelayanan kesehatan masyarakat,
karena beberapa alasan, yaitu: a) Keluarga
merupakanunitterkecildarikomunitas/masyar
akat, b) Keluarga sebagai kelompok yang
dapat menimbulkan, mencegah, mengabaikan
atau memperbaiki masalah kesehatan yang
ada, c) Masalah kesehatan dalam keluarga
saling berkaitan, d) Dalam penyelesaian
masalah kesehatan, keluarga sebagai
pengambil keputusan, dan e) Keluarga
merupakan perantara yang efektif dan mudah
untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan
(Kemenkes RI, 2016).

 Terkait dengan tugas keluarga dalam tata
laksanahipertensi diperlukan ada pengakuan
dari pihak lain tentangeksistensi keluarga
tersebut (Agrina, 2011). Untuk mewujudkan
keunggulan keluarga dalam tata
laksanahipertensi di rumah, maka tahapan
yang harus dilalui yaitu (Sapang, et all, 2021).

1) Sosialisasi, perlu dilakukan dan
dipersiapkan agar keluarga dapat memahami
dan mengimplementasikannya dalam
keidupan sehari-hari di keluarga.
2) Pendidikan atau Pelatihan, keluarga
dibimbing langsung oleh petugas kesehatan
atau kader terlatih, dan 
3) Monitoring dan Evaluasi, yang bertujuan
untuk mengetahui hal-hal yang telah
dilakukan keluarga dalam mengelola anggota
keluarganya yang menderita hipertensi.

                                   yakni fungsi yang merupakan basis
kekuatan dari keluarga dan berguna untuk
pemenuhankebutuhan psikososial, serta tampak
melalui keluargayang bahagia (McMur ray, Anne,
2013). 

                                           yakni proses perkembangan dan
perubahan yang dialami individu yang
menghasilkaninteraksi sosial dan belajar berperan
dalam lingkungansosial (Brown & Viera, 2016).
Sosialisasi dimulai sejakindividu dilahirkan dan
berakhir setelah meninggal(Vandiver at all, 2018).
Fungsi reproduksi, yakni fungsi untuk meneruskan
kelangsungan keturunan dan meningkatkan sumber
daya manusia (Brown & Viera, 2016).
Fungsi ekonomi, di fungsi ini, perawat
berkontribusiuntuk mancari sumber-sumber di
masyarakat yang dapatdigunakan keluarga
meningkatkan status kesehatanmereka (Kemenkes
RI, 2010).

                                                                       fungsi ini berhubung
an dengan kesanggupan keluarga melaksanakan
pemeliharaan kesehatan terhadap anggotanya
(Kemenkes RI, 2010). Yakni (Friedman, 2012 dan
Kemenkes RI, 2010): 1) mengenal masalah
kesehatan yang dihadapianggota keluarganya, 2)
mengambil keputusan secaratepat dan cepat dalam
mengatasi masalah kesehatananggota keluarganya,
3) memberi perawatan pada anggota keluarga yang
memiliki masalah kesehatan, 4) memodifikasi
lingkungan rumah yang kondusif sehinggamampu
mempertahankan kesehatan dan memelihara
pertumbuhan dan perkembangan setiap
anggotakeluarganya, dan 5) menciptakan hubungan
timbal balikantara keluarga dengan berbagai
sumber daya kesehatanyang tersedia untuk
pemeliharaan dan perawatankesehatan anggota
keluarganya.

TATA LAKASANA HIPERTENSI

TATA LAKSANA HIPERTENSI OLEH KELUARGA 

TUGAS KELUARGA DALAM 

 Dari  pengertian   tersebut  dapat   disimpulkan   bahwa  keluarga   memiliki  
 karakteristik : terdiri   dari   dua   atau   lebih  individu  yang  diikat  oleh  hubungan  
 darah,  perkawinan   atau  adopsi,  hidup   bersama,  a nggota   keluarga   berinteraksi 
 dan  memiliki  tujuan.  Friedman  (2012)   mengidentifikasi  lima  fun gsi   dasar   keluarga,  
yakni :

Fungsi afektif

Fungsi Sosialisasi

Fungsi Perawatan Kesehatan

Cho,(2013)  Mengemukakan dalam mengembang 
 kan fungsi dan tugas  keluarga dalam  tata laksana 
 penyakit hipertensi,  harus dapat  memenuhi  hal
berikut :  1)   Ada kep atuh an terhadap  hal-hal yang
telah diajarkan tentang  tata laksana  hipertensi di
rumah,  2)  Dukungan sosial  dari  pimp inan wilayah
(RT, RW, Desa/Kelu r a han, dll) ,  Tokoh masyarakat,
kader dan pembina kesehatan wilayah  untuk
memenuhi  aturan dan standar yang telah di
tetapkan

TATA LAKSANA 
HIPERTENSI 
OLEH KELUARGA 

Hipertensi jika dibiarkan akan
mengakibatkan berbagaikomplikasi
seperti gangguan jantung, stroke,
bahkankematian (Barbara, 2015).
Keadaan hipertensi dapat
diketahuidengan rutin melakukan
pemeriksaan tekanan darah, dimana
tekanan darah lebih dari 140/90
mmHg (Kathryn L, Sue EH, 2010).
Seiring bertambahnya usia, seseorang
akan memilikikemungkinan yang lebih
tinggi untuk mengalami hipertensi,
beberapa faktor yang dapat
menyebabkan terjadinyahipertensi
yaitu gaya hidup dengan pola makan
yang salah, jenis kelamin, latihan fisik,
makanan, stimulan (zat-zat yang
mempercepat fungsi tubuh) serta stres
(Wahyuningsih, 2013). 
 Stres akan menjadi pencetaus
terjadinya hipertensi, Bo Hu et al.,
(2015) mengemukakan bahwa 9%
asien hiertensi berkaitan dengan stres
psikologis. Namun demikian, keluarga
daat mencegah risiko hipertensi
dengan mengubah pola hidupmenjadi
lebih sehat. Tata laksana hipertensi
dibagi menjadidua, yakni upaya
mencegah terjadinya hipertensi
denganmengembangkan pola hidup
sehat CERDIK dan upayaperawatan
pada penderita hipertensi dengan
mengembangkanpola hidup sehat
PATUH (Kemenkes RI, 2016).



TATA KELOLA UNTUK 
PENCEGAHAN HIPERTENSI

MARI CIPTAKAN KELUARGA YANG BERPERILAKU CERDIK DAN PATUH

  Kemenkes RI, 2 016  mengemukakan t ata laksana dalam pencegahan hipertensi, dapat dilakukan dengan 
 menerapkan perilaku   CERDIK ,  Perilaku CERDIK  merupakan   slogan   yang  tiap hurufnya memiliki makna, 
 digunakan  untuk  mencegah terjadinya suatu penyakit, termasuk  hipertensi,  CERDIK  dimaksud adalah:

Penyakit hipertensi membutuhkanpengobatan seumur hidup, hal ini merupakan
tantanganbagi pasien dan keluarga agar dapat mempertahankanmotivasi untuk
mematuhi pengobatan selama bertahun-tahun, sehingga perlu dukungan dari
keluarga.
Dukungan keluarga dapat dilakukan dengan menjadikan keluarga mempu
menjalankan tugas kesehatannya, dicerminkan dengan menciptakan lingkungan
yang penuhkasih sayang, mengarahkan dan menemukan sumberperawatan serta
memberikan berbagai bantuan. Dukungankeluarga akan meningkatkan
kesadaran untuk patuh dalam melakukan erawatan diri (Meiriana et al, 2019).
Dukungankeluarga memungkinkan keluarga berfungsi dengan penuhkompetensi
sehingga dapat meningkatkan adaptasi dan kesehatan keluarga (Macedo dan
Ferreira, 2015).Dukungan keluarga berhubungan dengan kepatuhan
pasienhipertensi, yang berarti semakin tinggi dukungan keluarga,maka akan
semakin tinggi tingkat kepatuhan pasienhipertensi (Yeni, dkk, 2016), Dukungan
keluarga, 61,8% menjadikan pasien patuh dalam pencegahan dan
perawatanhiertensi.
 Keluarga dalam melakukan tugas kesehatan terhadapanggota keluarga yang
mengalami hipertensi, melalui pelaksanaan dan pengembangan perilaku hidup
PATUH. Terlaksananya perilaku hidup PATUH mulai dari keluarga,diharapkan
seluruh masyarakat menjadi peduli dengankesehatannya dan menerapkan sikap
PATUH dengan baik(Sapang, et al, 2021).

 Upaya keluarga untuk mencegah hipertensi
dierlukan, mengingat dampak yang ditimbulkannya
baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
 Hipertensi berhubungan dengan meningkatnya
risiko terjadinya penyakit jantung koroner, stroke,
gagal jantung, isufisiensi renal, dan peyakit
vaskuler perifer (Barbara, 2015). Dengan
bertambahnya usia, kejadian hipertensi semakin
meningkat, maka upaya pencegahan merupakan
faktor penting yang dilakukan oleh pasien dan
keluarga (Erica K, 2017). 
 Hipertensi berkaitan dengan kelalaian individu
danketidaktahuan, sehingga tekanan darahnya
tidak terkontrol.Pasien hiertensi 50% tidak
menyadari sebagai penderita hipertensi sehingga
mereka cenderung menjadi hipertensi berat
(Kemenkes, 2019). Informasi tentang hipertensi
diharapkan mampu mencegah dan mengurangi
angka kejadian suatu penyakit (Erkoc et al, 2012).
 Pola hidup CERDIK dalam mencegah
hipertensimerupakan gerakan masyarakat hidup
sehat (germas) untuk mencegah hipertensi dan
menjadikan keluarga sebagai center of exellence
dalam pencegahan hipertensi. Hasil penelitian
Irdelia, Tri Joko, & Bebasari (2014), Program
CERDIK merupakan langkah preventif yang
dilakukan keluarga, bukan hanya terhindar dari
penyakit hipertensi, namun juga terhindar dari
berbagai penyakit tidak menular(PTM) lainnya.
Salah satu hasil dari tata laksana hipertensi di
keluarga adalah adanya kepatuhan dari anggota
keluarga yang menderita hipertensi dalam
melakukan perawatan dirinya. Ketidakpatuhan
terhadap terapi merupakan salah satu penyebab
tidak efektifnya penanganan hipertensi, dan 75%
dari pasien yang tidak patuh terhadap
terapiberdampak pada meningkatnya angka
kematian terutamadisebabkan karena komplikasi
seperti gangguan jantungkoroner (WHO, 2013).
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Tata laksana dalam penanganan dan perawatan hipertensi  dilakukan dengan   
menerapkan perilaku  PATUH  (Kemenkes, 2 0 16 ) :

TATA KELOLA BAGI YANG TELAH
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1. Keluarga memiliki peran dalam melakukan pencegahan terhadap
munculnya penyakit hipertensi, melalui pelaksanaan dan pengembangan
perilaku hidup CERDIK. Terlaksananya perilaku hidup CERDIK mulai dari
keluarga, diharapkan seluruh masyarakat menjadi pedulidengan
kesehatannya dan menerapkan perilaku CERDIK  dengan baik menuju
keluarga sehat dan mandiri di bidangkesehatan.
2. Keluarga memiliki peran dalam melakukan perawatanterhadap anggota
keluarga yang mengalami hipertensi, melalui pelaksanaan dan
pengembangan perilaku hidup PATUH. Terlaksananya perilaku hidup PATUH
mulai dari keluarga, diharapkan seluruh masyarakat menjadi pedulidengan
kesehatannya dan menerapkansikap PATUH dengan baik. menuju keluarga
sehat dan mandiri dalam kesehatan.

KESIMPULAN 
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 Dalam keseharian, sikat gigi sudah menjadi rutinitas. Hanya
saja, dalam pelaksanannya, patut diperhatikan apakah
teknikmenyikat gigi Anda sudah benar atau belum?. Salah
dalammenyikat gigi bisa sangat berbahaya untuk kesehatan
gigi. Karang gigi dapat timbul, gigi dapat rusak, belum lagi
penyakit gusi dapatmenyerang. Selain itu, menyikat gigi
dengan tidak tepat juga bisamemicu penyakit gusi yang
dikenal dengan nama gingivitis

Teknik menyikat yang tepat bisa dilakukan dengan cara
sebagaiberikut :
 
1. Tempatkan kepala sikat gigi Anda pada gigi, lalu
miringkansampai 45 derajat, hingga sejajar dengan garis gusi.
Gerakkan sikat gigi dengan gerakan melingkar. Gerakan
inidilakukan beberapa kali pada semua permukaan gigi. Cara
ini dapat melepaskan plak dari permukaan gigi.

2. Sikat permukaan depan dari setiap gigi. Ingat,
usahakanuntuk terus menjaga sudut 45 derajat antara sikat
gigi dan gusi.

3. Ulangi metode langkah dua pada semua permukaan gigi.
Gosok merata di bagian samping kanan dan kiri. 

 4. Sikat juga gigi geraham. Ini tidak boleh terlewat
karenaAnda menggunakan bagian gigi ini untuk
mengunyahbukan?

5. Untuk membersihkan bagian dalam permukaan gigi,
miringkan sikat secara vertikal dan buat beberapa
gerakanmelingkar kecil dengan bagian depan sikat.

6. Terakhir, sikat lidah, Menyikat lidah akan
membantumenyegarkan napas dan membersihkan mulut dari
bakteri.

 
Prodi Terapi Gigi JKG Bandung

Pada masa pandemi saat ini menjaga kesehatan gigi dan mulut
juga merupakan hal yang sangat penting. Di dalam ronggamulut
terdapat berbagai jenis bakteri maupun virus, bahkan
ahlimikrobiologi menyebut rongga mulut adalah surga bagi
bakteridan virus. Apabila kesehatan gigi  dan mulut tidak dijaga
denganbaik bakteri akan menumpuk menyebabkan infeksi.
Bahkan, pada beberapa kasus parah dapat menyebar ke area
tubuh lain, bahkanke otak dan menyebabkan infeksi.

 Meskipun menjadi salah satu bagian tubuh terkuat, gigi yang
tidak dijaga dengan baik bisa terkikis, berlubang, dan
akhirnyacopot. Itulah sebabnya kita perlu menjaga kebersihan
gigi denganrajin menggosok gigi. Menyikat gigi merupakan salah
satu carauntuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.
Pasalnya, gigidan mulut yang sehat memudahkan Anda untuk
mendapatkanberbagai nutrisi dari makanan. 

 Menggosok gigi merupakan salah satu cara yang mudah dan
terbukti efektif untuk membersihkan plak gigi dalam
ronggamulut. Walaupun begitu, menyikat gigi tidak boleh
dilakukandengan asal-asalan. Karena jika dilakukan
sembarangan, sisa-sisakotoran di gigi tidak akan hilang dan bisa
memicu penyakit gigidan mulut. Suryono menyampaikan, Islam
memiliki konsep yang sangat bagus dalam hal menjaga
kesehatan gigi. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya
menjelaskan, andai saja tidakmemberatkan maka Rasulullah
akan mewajibkan umatnyamemakai siwak (menggosok gigi)
setiap hendak wudhu untukmenunaikan shalat.

 Menyikat gigi merupakan rutinitas sehari-hari yang tidakboleh
dilewatkan. Pada saat kita akan melakukan sikat gigi yang harus
menjadi tujuan utama adalah plak yang penempel pada
permukaan gigi harus terbersihkan dengan baik. Agar
menyikatgigi efektif dalam menghilangkan plak ada beberapa
factor yang harus diperhatikan. Pemilihan jenis sikat gigi sesuai
usiapengguna, masa penggantian sikat, teknik menyikat gigi
sertawaktu yang tepat untuk melakukan sikat gigi.pasta gigi
yang memilki kandungan fluoride yang terstandar . Saat
menyikat gigi, fluoride yang ada pada pasta gigi akan menahan
gigi agar tidakcepat rusak. Menyikat gigi juga menekan angka
perkembanganbakteri tidak baik yang ada dalam air liur saat
tidur.

 Kita  semua   memiliki   mimpi   untuk   hidup   sehat .  Kondisi   gigi yang  berlubang  dan  mulut  yang  tidak   bersih   dapat  
 menjadi  pemicu   masalah  yang  serius  pada  kesehatan   tubuh   secara  keseluruhan .  Menjaga   k esehatan   gigi  dan  mulut  
 merupakan  salah  satu   upaya  yang  bi sa   kita   lakukan .  Berdasarkan  data  riskesdas 2018  sekitar  70 %  masyarakat 
 Indonesia  masih   kurang  memperhatikan   kesehatan   gigi  dan  mulut .  Apabila   kebiasaan   ini  dilakukan  oleh orang  tua  
 menjadi   sesuatu  yang  berbahaya   karena  secara   tidak   langsung   biasanya   anak   akan   melakukan   hal  yang  sama. 

Langkah Teknik sikatLangkah Teknik sikat

gigi yang efektifgigi yang efektif   
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https://hellosehat.com/gigi-mulut/perawatan-oral/tips-menjaga-kesehatan-gigi-dan-mulut/
https://republika.co.id/tag/rasulullah
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apan waktu yang tepatapan waktu yang tepat    

Menyikat GigiMenyikat Gigi  UntukUntuk  ??  
  Menyikat gigi merupakan rutinitas sehari-hari yang tidakboleh
dilewatkan. Namun, sebenarnya kapan waktu yang tepatuntuk
menyikat gigi supaya hasilnya maksimal Beberapa orang memang
menyikat giginya lebih dari dua kali sehari. Apalagi bagimereka yang
sudah pernah mengalami masalah pada giginya. Berdasarkan
beberapa hasil riset maupun penelitian waktumenyikat gigi yang
dilakukan oleh masyarakat Indonesia masihtidak tepat. American
Dental Association (ADA) merekomendasikan menyikat gigi sebaiknya
dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan malam dengan durasi 2 menit. 
 Kenapa harus ada durasinya? Karena apabila menyikat gigidilakukan
dengan terburu-buru yang terjadi adalah gigi tidakterbersihkan secara
menyeluruh. Pada saat menyikat gigi plak dan sisa makanan yang ada
dalam dalam rongga mulut harusterbersihkan dan ini membuat kita
butuh waktu. 

 Hasil penelitian dalam Journal of Dental Hygiene
memperkuatadanya kaitan antara durasi menyikat gigi dengan
kondisi plak di mulut. Menyikat gigi selama 180 detik atau 2
menit dapatmenghilangkan 55% lebih banyak plak ketimbang
menyikat gigiselama 30 detik.Menyikat gigi selama 120 detik
dapatmenghilangkan 26% lebih banyak plak ketimbang menyikat
gigiselama 45 detik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa
menggosokgigi selama 2 menit jauh
Kita dianjurkan untuk sikat gigi dua kali sehari, yaitu pagidan
malam hari. Agar memiliki jadwal sikat gigi yang rutin, banyak
orang menyikat gigi di hari yang sama setiap harinya.Menyikat
gigi disarankan dilakukan dua kali per hari, ketikabangun pagi
dan saat akan tidur malam Di malam hari, kitadianjurkan sikat
gigi sebelum tidur agar gigi dalam kondisi bersihsaat kita tidur:
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Sikat gigi pagi dan malam mencapai quality of live… 



dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

Pagi HariPagi Hari  Malam HariMalam Hari  

    Pada malam hari, waktu yang tepat untuk sikat gigi
adalahsebelum tidur. Bakteri akan lebih cepat berkembang
biak dan bertahan lebih lama di dalam mulut.
Saat seseorang tidur malam, tidak ada aktivitas di dalam
ronggamulut sehingga pH akan bersifat asam. Hal ini
membuat aktivitaskuman dan bakteri dapat meningkat dua
kali lebih cepatdibandingkan pada siang hari. Air liur yang
berfungsisebagai self-cleansing juga akan berkurang. Oleh
karena itu, jikatidak menggosok gigi sebelum tidur, artinya
memberikankesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak
di ronggamulut.Bakteri akan mengubah sisa makanan
menjadi asam yang dapat melarutkan enamel gigi sehingga
timbul karies.
 Jika kebiasaan ini tidak dilakukan secara teratur, plak
akanlebih mudah menempel pada permukaan gigi.Bakteri
dalam plaktersebut menghasilkan asam yang yang dapat
menyerang lapisanenamel gigi. Asam tersebut mampu
memecah enamel sehinggamemicu kerusakan gigi atau gigi
berlubang.. Selain itu, plak yang bercampur dengan sisa
makanan yang tidak segera dibersihkanlama-lama akan
mengeras menjadi karang gigi dan membuatnyasulit untuk
dihilangkan hanya dengan menyikat gigi. 

     Waktu menyikat gigi yang baik di pagi hari adalah
setelahsarapan. Namun, ada baiknya untuk
menunggu setidaknya 30-60 menit antara sarapan
dengan jadwal menyikat gigi. American Dental
Association merekomendasikan menunggu 60
menitsetelah mengonsumsi makanan dan minuman
asam sebelummenyikat gigi. Alasannya, saat makan,
pH air liur akan turunsehingga asam dalam rongga
mulut meningkat. Ketika aktivitasmenggosok gigi
dilakukan saat kondisi mulut bersifat asam,
dapatberpotensi besar untuk melemahkan dan
mengikis lapisan enamel.
 

PAGI DAN MALAMPAGI DAN MALAM    
- M E N C A P A I  Q U A L I T Y  O F  L I V E -
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Pagi dan MalamPagi dan Malam  DiDi  
HariHari  MM  

JANGAN LUPA 2x SEHARI SIKAT GIGI YA!



 Ruangan! 
Juga terjadi dalam

 POLUSI 

 Polusi Udara 
  Polusi udara merupakan permasalahan kesehatan lingkungan yang  menjadi perhatian dan perlu penanganan khusus,
Kondisi udara yang  diselimuti asap kendaraan bermotor yang mengepul melintasi jalan raya  dan gumpalan asap
membumbung dari cerobong asap.  Beberapa polusi   udara memiliki karakteristik sesuai dengan bahan pencemar, seperti  
 tidak terlihat, tidak berbau dan tidak berasa dan hal ini dapat menjadi   silent  killet pada  manusia  yang  terpapar. 

 Udara

 Kahar, M.KL

   Kualitas udara dalam ruangan yang sumbernya bisa dari
dalam maupun luar ruangan dapat berdampak negatif bagi
penghuni ruangan. Masalah   kualitas udara dalam ruangan
terutama ditentukan oleh kondisi iklim dan  cuaca, serta  
 kondisi  sosial ekonomi masyarakat  di negara maju dan
berkembang. Penghuni dalam ruangan di daerah perkotaan
akan terpapar  polutan dari luar ruangan secara tidak
langsung, hal ini dapat dipengarui oleh jenis ventilasi yang
digunakan. Selain itu, masyarakat yang bermukim di sekitar
pabrik yang  mengeluarkan  polutan udara berbahaya
sehingga berkontribusi pada tingginya angka kesakitan,
kematian, dan kematian mendadak. Peningkatan kendaraan
di perkotaan menurunkan kualitas udara  ambien, yang
secara tidak langsung menurunkan kualitas udara dalam
ruangan .

 Bahan pencemar dalam ruagan dapat berupa bahan  
 polutan yang bersifat fisik dan kimia seperti polutan dari  
 hasil pembakaran, asap rokok, bahan organik yang mudah   
menguap seperti senyawa Volatile Organic Compond 
 (VOC),  Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH),
Polychlorinated Biphenyl (PCB), serat alamai dan sintesis,
asbestos, gas radon dan  lateks. Selain itu, polutan
endotoksin bahan  allergen dari biologi, jamur dan
legionella.



KESEHATAN 
Terhadap

 Dampak
Sumber 

   Polutan udara dalam ruangan dapat bersumber dari
sumberpembakaran, terutama memasak dan memanaskan
dengan bahanbakar yang menimbulkan polusi seperti batu
bara, kayu bakar, penggunaan lilin dan lampu minyak
tanah. Aktivitas merokokjuga merupakan sumber polusi
dalam ruangan yang signifikan. Sumber lainnya memiliki
dampak yang signifikan terhadappolusi udara dalam
ruangan, terutama yang menghasilkansenyawa organik
yang mudah menguap dan semi-volatil (VOC) dan/atau
ozon dapat berasal dari wallpaper yang baru dipasang,
furniture yang terbuat dari produk kayu press. 

 Beberapa sumber polutan menghasilkan debu, seperti
bahanbangunan yang terbuat dari asbes, perabotan, dan
produk sepertipenyegar udara, dapat melepaskan polutan
secara terus-menerus. Sumber lain, yang terkait dengan
aktivitas seperti merokok, membersihkan, mendekorasi
ulang, atau melakukan hobimelepaskan polutan sesekali.
Peralatan yang tidak berventilasiatau tidak berfungsi atau
produk yang tidak digunakan denganbenar dapat
melepaskan tingkat polutan yang lebih tinggi dan terkadang
berbahaya di dalam ruangan.

 Konsentrasi polutan dapat tetap berada di udara untuk
waktuyang lama setelah beberapa aktivitas. Ini termasuk
renovasirumah, penggunaan konsumen produk (misalnya
produkpembersih dan insektisida) dan pengoperasian listrik
perangkatseperti printer laser. 

 Namun, polusi udara dalam ruangan dihasilkan tidak
hanyadari sumber dalam ruangan tetapi juga dari polutan
udara luaryang dibawa ke dalam ruangan dalam proses
ventilasi dan penetrasi melalui selubung bangunan. Di
lingkungan dalamruangan tanpa sumber polusi dalam
ruangan, polutan dari luaradalah penyebab utama polusi
dalam ruangan polusi udara. Polutan udara dalam ruangan
mengandung Partikulat Matter (PM)/Debu (PM2.5 dan
PM10), polutan gas (termasuk amonia(NH3), karbon
monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida dan ozon) dan
polutan udara organik.

 WHO melaporkan setiap tahun, 3,2 juta orang
meninggalsebelum waktunya karena penyakit yang
disebabkan oleh polusiudara rumah tangga yang
disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari
bahan bakar padat dan minyak tanah yang digunakan untuk
memasak (lihat data polusi udara rumah tanggauntuk
rinciannya) pada tahun 2020, termasuk lebih dari 237.000
kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun. 

 Materi partikulat dan polutan lainnya dalam polusi
udararumah tangga yang menyebabkan penyakit tidak
menulartermasuk stroke, penyakit jantung iskemik, penyakit
paruobstruktif kronik (PPOK) dan kanker paru-paru dengan
rincian:

a. 32% berasal dari penyakit jantung iskemik: 12% dari
semuakematian akibat penyakit jantung iskemik, terhitung
lebihdari satu juta kematian dini setiap tahun, dapat
dikaitkandengan paparan polusi udara rumah tangga.

b. 23% dari stroke: sekitar 12% dari semua kematian
akibatstroke dapat dikaitkan dengan paparan harian polusi
udararumah tangga yang timbul dari penggunaan bahan
bakarpadat dan minyak tanah di rumah.

c. 21% disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah:
paparan polusi udara rumah tangga hampir dua kali
lipatrisiko berisiko pada masa anak-anak sehingga di atas
44% dari semua kematian pneumonia pada anak-anak di
bawah 5 tahun. Polusi udara rumah tangga merupakan
risiko infeksisaluran pernapasan bawah akut pada orang
dewasa dan menyumbang 22% dari semua kematian orang
dewasa karenapneumonia.

d. 19% berasal dari penyakit paru obstruktif kronik (PPOK):
23% dari semua kematian akibat penyakit paru
obstruktifkronik (PPOK) pada orang dewasa di negara
berpenghasilanrendah dan menengah disebabkan oleh
paparan polusi udararumah tangga; dan

e. 6% berasal dari kanker paru-paru: sekitar 11% kematian
akibatkanker paru-paru pada orang dewasa disebabkan
oleh paparan karsinogen dari polusi udara rumah tangga
yang disebabkan oleh penggunaan minyak tanah atau
bahan bakarpadat seperti kayu, arang atau batu bara untuk
kebutuhanenergi rumah tangga.

POLUSI UDARA JUGA TERJADI DALAM RUANGAN 



  Tingginya polutan di dalam ruangan dapat juga dipengaruhisirkulasi udara yang kurang sehingga konsetrasi
bahan pencemardapat meningkat. Salah satu cara untuk mengendalikan polutandalam ruangan adalah
dengan sirkulasi yang baik, sepertipenggunaan ventilasi alami (jendela yang dapat dibuka dan ditutup) dan
ventilasi buatan (penggunaan exhaust fan di dapur). 

 Sangat penting untuk penggunaan bahan bakar bersih dan teknologi untuk mengurangi polusi udara rumah
tangga dan melindungi kesehatan. Ini termasuk solar, listrik, biogas, liquefied petroleum gas (LPG), gas alam,
bahan bakar alkohol, serta kompor biomassa yang memenuhi target emisi dalamPedoman WHO.
Meminimalisir sumber bahan pencemar dalamruangan merupakan faktor utama dalam pengendalian
polusiudara di dalam ruangan.

 Penggunaan AC (Air onditioner) untuk mejaga kemebabandalam ruangan serta HEPA Filter atau air purifier
untuk menjagakualitas udara di dalam ruangan. Beberapa jenis tanaman yang mampu membersihakna udara
dalam ruangan seperti, tanamanlidah mertua Sansiviera sp. selain untuk estetik juga mampumenyerap
senyawa organic di dalam ruangan.

nya PENGENDALIAN 

Bagaimana Lalu
cara untuk melakukan ??

   Polusi udara rumah tangga menyumbang hilangnya sekitar 86 juta tahun hidup  sehat  pada
2019, dengan   beban terbesar jatuh pada wanita yang tinggal di negara berpenghasilan
rendah dan menengah. Hampir   setengah dari semua kematian akibat ISPA pada  anak  di 
 bawah   usia  5  tahun disebabkan  oleh  menghirup  partikel   dari   polusi   udara   rumah  
 tangga. Beberapa penelitian  mengaitkan terdapat hubungan antara   polusi   udara   rumah   
tangga dan  berat  badan  lahir   rendah , TBC,  katarak ,  kanker   nasofaring dan  laring .
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  Refrensi:
World Health Organization. ( 2021) . WHO global air quality guidelines: particulate matter ( PM2.5 and PM10) , ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and
carbon monoxide. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329

https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329


BIMBINGAN TEKNIS JAMINAN MUTU
PENGUJIAN LABORATORIUM
TERPADU POLTEKKES KEMENKES
BANDUNG

Laboratorium TerpaduLaboratorium Terpadu
P O L K E S B A NP O L K E S B A N

Juli 2022

Bandung - Pada tanggal 12-13 Juli 2022 telah
dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jaminan
Mutu Hasil Pengujian sesuai klausul 7.7 ISO/IEC
17025:2017 secara daring di Ruang Kelas Lantai
3 Laboratorium Terpadu Jl. Westhoff No.31 Kota
Bandung. Bimtek kali ini difasilitasi oleh Badan
Standardisasi Nasional (BSN) dan diikuti oleh 25
orang personil yang melibatkan Wakil direktur,
Kepala Unit Laboratorium Terpadu,Penanggung
Jawab Laboratorium Jurusan dan PLP masing –
masing laboratorium jurusan dan laboratorium
terpadu. 

OLEH : FEMMY ANNISA A | PLP LABORATORIUM TERPADU

Bimtek ini merupakan bimtek tahap ke-5 yang
termasuk ke dalam rangkaian persiapan
akreditasi laboratorium yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi personil
laboratorium tentang keabsahan hasil uji
sehingga hasil uji dari Laboratorium Terpadu
Poltekkes Bandung benar-benar valid dan
dapat dipertanggungjawabkan. Acara Bimtek
ini dibuka dan ditutup oleh Plt Direktur
Poltekkes Bandung, Pujiono S.KM., M.Kes dan
didampingi oleh Manajer Mutu Laboratorium
Terpadu, Dr. Nia Yuniarti Hasan. 

Bimbingan teknis dibawakan oleh Dr. Julia
Kantasubrata sebagai fasilitator dari Pusat
Penelitian Kimia LIPI. Dalam pematerian
disampaikan bahwa aktivitas laboratorium
diibaratkan sebagai sebuah pabrik data yang
proses produksinya melibatkan komponen-
komponen seperti manusia (meliputi manajer
laboratorium, penyelia, analis), peralatan (alat
gelas, alat ukur dan peralatan analisis canggih),
proses (meliputi metode dan prosedur analisis)
dan bahan baku contoh yang akan dianalisis
dan bahan kimia). Selain itu disampaikan juga
materi mengenai uji profisiensi, uji banding
antar laboratorium dan jaminan mutu internal.



Laboratorium harus memiliki prosedur untuk
menjamin keabsahan hasil dengan cara
merekam data yang dihasilkan sedemikian rupa
hingga trend (kecenderungan) dapat terdeteksi,
maka perlu diterapkan teknik statistik untuk
mengkaji ulang hasil. Bila ditemukan data yang
berada di luar kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya, maka tindakan terencana harus
dilakukan untuk mencegah pelaporan hasil
yang salah. 

Penjaminan keabsahan hasil dilakukan melalui
pemantauan internal seperti penggunaan
bahan acuan bersertifikat / Certified Reference
Material (CRM) dan pengujian terhadap blind
sample dan pemantauan eksternal dengan ikut
berpartisipasi dalam uji profisiensi dan uji
banding antar laboratorium. 

Menurut ISO/IEC 17025:2017 laboratorium dapat
memperoleh data hasil uji yang bermutu jika
personil laboratorium (manajer mutu,manajer
teknis, penyelia/supervisor, analis/penguji)
mengacu pada butir 7.7 Pemastian/Penjaminan
akan Keabsahan Hasil yang dalam versi
sebelumnya yaitu ISO/IEC 17025:2005 masalah
ini diuraikan dalam butir 5.9 Jaminan Mutu.

Dalam kegiatan studi kasus peserta
menggunakan metode statistik untuk
mengerjakan beberapa soal mengenai uji
homogenitas, uji T dan ANOVA. Acara
dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari
peserta kepada fasilitator. Kegiatan ditutup
dengan post test yang dikerjakan oleh peserta
sebagai syarat pemberian sertifikat bimbingan
teknis dari BSN kepada peserta.



Laboratorium Terpadu
P O L K E S B A N

@labterpoltekkesbdg

September 2022

Kunjungan Poltekkes Kemenkes
Tanjungpinang pada tanggal 7 September
2022 ke Laboratorium Terpadu Poltekkes
Kemenkes Bandung menyisakan banyak
cerita dan manfaat. Perwakilan Poltekkes
Tanjungpinang dihadiri oleh 5 perwakilan
yang terdiri dari Wakil Direktur Satu (Wadir I)
Fidyah Aminin, M.Kes, Ketua Prodi Sanitasi
Weni Enjelina, M.Si, Ketua Unit Laboratorium
Rawdatul Jannah, S.KM dan Pranata
Laboratorium Pendidikan Annisa Pratiwi Putri,
S.Tr dan Mutia Yuhesti, SKM. 

Tujuan dari kegiatan kunjungan ini adalah
menambah wawasan dan gambaran
mengenai laboratorium terpadu pengujian
untuk akreditasi di Laboratorium Terpadu
Poltekkes Kemenkes Bandung. Sebagaimana
diketahui Laboratorium Terpadu Poltekkes
Kemenkes Bandung terpilih menjadi salah
satu dari 6 laboratorium Poltekkes dibawah
Kemenkes lainnya untuk menjadi
laboratorium pengujian yang akan dilakukan
akreditasi nasional. 

Persiapan akreditasi di Laboratorium Terpadu
Poltekkes Kemenkes Bandung sudah dilaksanakan
mulai akhir tahun 2018 sampai dengan mengajukan
akreditasi pada Tahun 2023. Kegiatan Bimtek
(Bimbingan Teknis) untuk akreditasi laboratorium,
difasilitasi oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional)
yang mengacu pada penerapan ISO/IEC 17025:2017
mengenai standar ISO yang digunakan oleh
Laboratorium yang merupakan persyaratan umum
untuk kompetensi laboratorium pengujian dan
kalibrasi. 

Kunjungan Poltekkes
Kemenkes Tanjungpinang 
ke Laboratorium Terpadu
Poltekkes Kemenkes Bandung
Dalam Rangka 
“Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan
Akreditasi Laboratorium” 

Oleh:
Ine Srinati, S.Tr.Kes
PLP - Lab.Terpadu Poltekkes Bandung

Persiapan Akreditasi Laboratorium
Terpadu Poltekkes Kemenkes Bandung

Serah Terima cendera mata diwakili oleh Wadir I Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang
kepada Plt Poltekkes Kemenkes Bandung

Suasana Diskusi Pemaparan Gambaran Bimtek oleh Civitas Laboratorium Terpadu
Poltekkes Bandung

Acara ini dibuka oleh Plt Direktur Poltekkes
Kemenkes Bandung Pujiono SKM, M.Kes dan dihadiri
oleh para Kepala Bagian Bidang Administrasi dan
Umum, Akademik, Kepala Pusat Peneltian dan PKM,
Kepala Pusat Penjaminan Mutu, serta tuan rumah
Kepala Unit Laboratorium Terpadu Nia Yuniarti
Hasan, SST.MT. 



@labterpoltekkesbdg

Pemaparan Gambaran Persiapan
Akreditasi Laboratorium Terpadu
Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan profil
Laboratorium Terpadu sebagai Laboratorium
Pengujian di Poltekkes Kemenkes Bandung, Mulai
dari sejarah pendirian, tugas dan fungsi laboratorium,
struktur organisasi yang berlaku, informasi mengenai
website laboratorium terpadu yang dapat di akses di
laman: https://lt.poltekkesbandung.ac.id. Gambaran
kondisi tiap laboratorium terpadu yang sekarang
sudah beralamat di Jl. Westoff No. 31, Pasir Kaliki,
Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.

 Adapun informasi yang dibutuhkan oleh Poltekkes
Kemenkes Tanjungpinang untuk persiapan
pembukaan laboratoriumnya meliputi, gambaran
dokumen mutu, uji banding dan uji profisiensi,
validasi metode pengujian dan estimasi
ketidakpastian pengujian, dan audit internal dan kaji
ulang manajemen. Para civitas Laboratorium Terpadu
Poltekkes Kemenkes Bandung dapat dengan baik
menjelaskan informasi mengenai setiap gambaran
kegiatan berdasarkan pada kegiatan Bimbingan
Teknis oleh BSN mengenai pemenuhan persyaratan
ISO/IEC 17025:2017 yang sudah dilalui sampai pada
Pertemuan Bimtek yang ke-5 yaitu mengenai
Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu
Eksternal pada tanggal 12-13 Juli 2022.

 Kegiatan ini diakhiri dengan kunjungan langsung
fasilitas sarana dan prasarana laboratorium
pengujian di Laboratorium Terpadu Poltekkes
Kemenkes Bandung mulai dari Ruang
Pertemuan, Laboratorium PCR, Laboratorium
Instrumentasi, Laboratorium Mikrobiologi,
Laboratorium Biokimia, Laboratorium Preparasi
Kimia, Ruang Administrasi, Ruang Timbang,
Ruang AAS, Ruang Bahan Biokimia, Ruang Bahan
Mikrobiologi dan Ruang Bahan Kimia. Pada
kegiatan ini Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang
diharapkan mendapat wawasan dan ilmu baru
mengenai persiapan pembukaan laboratorium
terpadu pengujian, serta sudah mulai
mempersiapkan persyaratan administrasi yang
harus dibutuhkan untuk pengajuan laboratorium
yang terakreditasi.

 Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya
Perjanjian Kerjasama Satuan Kerja Poltekkes
Kemenkes Tanjungpinang dan Poltekkes
Kemenkes Bandung dalam melakukan
peningkatan kualitas laboratorium terpadu dan
diharapkan civitas Laboratorium Terpadu
Poltekkes Kemenkes Bandung kedepannya dapat
melakukan kunjungan balik ke Poltekkes
Kemenkes Tanjungpinang serta terus menjaga
kerja sama pada masa yang akan datang.

Suasana diskusi dan tanya jawab saat kegiatan berlangsung

Kunjungan Lapangan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang ke Lab. Terpadu Polkesban

https://lt.poltekkesbandung.ac.id/


Unit Pelaksana TeknisUnit Pelaksana Teknis  
KresmalisKresmalis
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    Poltekkes Kemenkes Bandung
tidak hanya mendukung
mahasiswanya untuk aktif dalam
kegiatan akademik namun,
mendukung mahasiswanya untuk
mengembangkan minat dan
bakatnya dalam berbagai aspek
non-akademik. Salah satunya yaitu
pada bidang kesenian. Jurusan
Analis Kesehatan atau Teknologi
Laboratorium Medis (TLM) memiliki
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kresmalis yang menampung dan
mengembangkan minat serta bakat
mahasiswa-mahasiswi pada bidang
seni.

    UPT Kresmalis atau UPT Kreasi
Seni Mahasiswa Analis Kesehatan
merupakan salah satu UPT di
Jurusan Teknologi Laboratorium
Medis Poltekkes Kemenkes Bandung.
Berawal dari perkumpulan
mahasiswa yang menggemari seni
kemudian terbentuklah UPT
Kresmalis ini. Beranggotakan
mahasiswa-mahasiswa jurusan TLM
yang memiliki minat pada bidang
seni, UPT Kresmalis ini rutin
melaksanakan kegiatan latihan di
setiap minggunya dan terus
meregenerasi anggotanya setiap
tahun dengan melakukan open
recruitment. 

    Beberapa bidang yang terdapat
dalam UPT Kresmalis diantaranya divisi
musik, divisi tari tradisional, divisi
modern dance, dan divisi design.

    UPT Kresmalis sudah banyak
berpartisipasi pada kegiatan di internal
maupun eksternal jurusan. Beberapa
kegiatan yang melibatkan UPT
Kresmalis diantaranya Inaugurasi
Jurusan TLM, Diesnatalis TLM dan
Poltekkes Kemenkes Bandung, Studi
Banding, Art Corner, Braveropia,
GALAFEST, GENTARI, Olimpiade
Nasional TLM, Edu Health Fair, AIPTLMI,
dan yang terbaru yaitu pada kegiatan
Angkat Sumpah Profesi Prodi Sarjana
Terapan Jurusan Teknologi
Laboratorium Medis (TLM) Poltekkes
Kemenkes Bandung.



Angkat Sumpah ProfesiAngkat Sumpah Profesi
Jurusan TLMJurusan TLM
Penampilan UPT Kresmalis

    Kegiatan Pelepasan dan Angkat
Sumpah Profesi Prodi Sarjana Terapan
Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
(TLM) baru saja dilaksanakan pada hari
Sabtu, 11 Juni 2022 di Gedung Auditorium
Poltekkes Kemenkes Bandung, tak
ketinggalan UPT Kresmalis turut
berpartisipasi pada kegiatan tersebut.
Dimulai dengan rangkaian upacara adat,
penampilan tari tradisional, dan
penampilan hiburan dengan vocal grup
dan solo vocal untuk memeriahkan
kegiatan pada hari bersejarah tersebut.
Tak hanya terlibat untuk mengisi dari sisi
hiburan dan upacara adat, UPT Kresmalis
juga terlibat dalam kepanitiaan, menjadi
pembawa acara, serta moderator selama
kegiatan Pelepasan dan Angkat Sumpah
Profesi Jurusan TLM.

   Mahasiswa-mahasiswi yang
tergabung dalam UPT Kresmalis ini
mempersiapkan penampilannya dalam
waktu kurang lebih 12 hari. Dimulai dari
konsep penampilan hingga penentuan
kostum disiapkan secara mandiri
bersama para anggota. Tidak selalu
berjalan lancar, tentunya ada
beberapa kendala yang dihadapi UPT
Kresmalis selama mempersiapkan
penampilannya untuk hari penting
tersebut. Selain semangat yang
membara dari para anggota sehingga
berbagai kendala tersebut dapat
teratasi dengan baik, jurusan pun turut
memberikan dukungannya secara
materi.

Viola Tjantika Arsa - P17334118442

Jangan berhenti berkarya dan teruslah
berbahagia -Kresmalis-



HIGHLIGHT

P R A M U K A  P O L K E S B A NP R A M U K A  P O L K E S B A N

Latihan Bersama
Nasional Saka
Bakti Husada 2022

Saka Bakti Husada memiliki
program latihan rutin yang
sering dilaksanakan secara
berkala baik di tingkat daerah
maupun tingkat nasional. Pada
kegiatan ini Saka Bakti Husada
akan melaksanakan Latihan
Bersama Saka Bakti secara
nasional ke Taman Nasional
Gunung Gede Pangrango
(TNGGP). Gunung Gede
merupakan sebuah gunung api
bertipe stratovolcano yang
berada di Pulau Jawa,
Indonesia. Gunung Gede berada
dalam ruang lingkup Taman
Nasional Gede Pangrango, yang
merupakan salah satu dari lima
taman nasional yang pertama
kali diumumkan di Indonesia
pada tahun 1980.

Maksud dari Penyelenggaraan
Latihan Bersama Saka Bakti
Husada Tingkat Nasional
adalah sebagai wadah
pertemuan bagi seluruh
Pramuka Penegak dan
Pramuka Pandega di seluruh
Indonesia dalam berbagai
aktivitas yang Kreatif, Inovatif,
Edukatif, Atraktif, Rekreatif,
dan Produktif, serta bersifat
menyenangkan dan mengarah
kepada pembinaan perilaku
peduli lingkungan dan
kesehatan, dalam bentuk
pendakian dan perkemahan.
Kegiatan ini dihadari oleh
Anggota Saka Bakti Husada
dan Pramuka yang berada di 

Gugus Depan Poltekkes
Kemenkes Se-Indonesia, yang
diselenggarakan selama 3 hari
2 malam pada tanggal 1-3 Juli
2022. Selain perkemahan dan
latihan bersama, kegiatan ini
juga memperlombakan
beberapa mata lomba untuk
meningkatkan eksistensi
Gerakan Pramuka khususnya
Saka Bakti Husada di tingkat
Nasional. Dalam kegiatan
loma LATBERNAS ini,
kontingen Pramuka Poltekkes
Bandung meraih juara 2 
 Fotografi dan Juara 2 Video
Dokumenter. Kegiatan ini
menjadi pembelajaran bagi
Gerakan Pramuka Poltekkes
Bandung untuk lebih baik lagi
dan bisa membawa nama baik
Poltekkes Kemenkes Bandung



KENAIKAN TINGKAT
BANTARA-LAKSANA
Masa Bakti 2021-2022

Pramuka Penegak merupakan
anggota yang sudah
memasuki jenjang umur 16-20
tahun. Ada beberapa tingkatan
dalam Pramuka Penegak,
yakni Pramuka Penegak
Bantara dan Pramuka Penegak
Laksana. Pramuka Penegak
Laksana merupakan tingkat
tertinggi dalam Golongan
Penegak. Pada hari Sabtu-
Minggu tanggal 30-31 Juli
2022 Ambalan Djunjunan Setia
Kusuma - Hasri Ainun Besari
telah melaksanakan kegiatan
kenaikan tingkat Penegak 

Bantara dan Penegak Laksana
Masa bakti 2021-2022. Lokasi
pelantikan ini di Direktorat
Poltekkes Kemenkes Bandung.
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan kenaikan
tingkat berjumlah 30 peserta
dan 2 orang pembina yang
sekaligus yang melantik para
peserta. Pada Kenaikan
Tingkat Tahun ini mengambil
tema "Membangun Karakter,
Jiwa Kepemimpinan dan
Solidaritas berdasarkan Tri
Satya dan Dasa Dharma"

Rangkaian kegiatan kenaikan
tingkat ini terdiri dari beberapa
acara yang verdasarkan Adat
Ambacana Djunjunan - Ainun.
Diantaranya ada Post to Post
untuk mengetes kembali poin poin
SKU, Sharing, serta Renungan
Malam  atau Renungan Jiwa.

Proses Pelantikan Oleh Pembina



GERAKAN BELA KESEHATAN
G E B E T A N

GEBATAN (Gerakan Bela
Kesehatan) merupakan
Program Kerja dari
AMBACANA Djunjunan -
Ainun yang dimana kegiatan
ini merupakan pengabdian
kepada masyarakat yang
bekerja sama dengan
fasilitas kesehatan
(Puskesmas) dan juga
membantu pelayanan di
Unit Kesehatan yang
bekerja sama dalam
kegiatan ini.

CERDIKES (Cek Kesehatan,
Rajin, dan Bergerak
Bersama Pramkes)

Senam Sehat, 
Cek Kesehatan,

Promkes Germas

Berat Badan) dilanjut dengan
games dan Penyuluhan
bersama Duta Genre Kec.
Cihampelas mengenai
Hipertensi. Kegiatan ini
didukung penuh oleh pihak
Puskesmas dan antusias
warga yang sangat baik.
Semoga dengan kegiatan ini
warga sekitar semakin sadar
agar pentingnya menjaga
keseahatan, terutama bagi
penderita Hipertensi agar
selalu rajin kontrol ke fasilitas
kesehatan. 

Setelah 2 tahun kegiatan ini
terhenti karena keadaan
pandemi. Kegiatan GEBETAN 
 kembali bisa terlaksana di
Satuan Pelayanan Kaesehatan,
tahun ini kita bekerja sama
dengan Puskesmas Pataruma
Kabupaten Bandung Barat
yang diselenggarakan pada
hari Sabtu, 3 September 2022.
Kegiatan ini dimulai dengan
senam bersama dengan warga
binaan Puskesman Pataruman,
lalu dilanjut dengan Cek
Kesehatan (Tekanan Darah, 

Gerakan Pramuka Poltekkes Kemenkes Bandung
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Rangkaian kegiatan diawali dengan acara anjangsana, ini merupakan acara penyambutan
peserta delegasi Musyawarah Nasional FKMPI. Dilanjutkan dengan kegiatan Opening speech
dan diskusi yang dihadiri oleh Direktur Politeknik Balekambang, Miftahudin, S.Ag., M.M,
Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baedowi, Sekjen FKMPI M. Sulthon
Roofiif.

By: Jaisy Muhammad A

MUSYAWARAH
NASIONAL FKMPI XXIII

Pada hari Jum'at - Rabu, 22 Juli - 27 Juli 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Nasional
Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Se-Indonesia (FKMPI) XXIII di Politeknik
Balekambang, Jepara. Delegasi yang dikirimkan, diantaranya Jaisy Muhammad Al-Ayyubi
sebagai Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, Muhammad Daniel Jeniealdi
Sebagai Staf Kementerian Luar Negeri BEM-KM dan Renan Pratama sebagai Tim Kerja
Nasional Bidang Profesi dan Keilmuan FKMPI.

BEM - KM POLKESBAN Kementerian Luar Negeri



Kegiatan dibuka oleh Gubernur Bupati
Kabupaten Jepara, selain itu juga dalam
kegiatan pembukaan ini di hadiri oleh
Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad
Farhan, Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari
Moerdijat, S.S., M.M., Mantan Dirjen
vokasi Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.,
Forkopimda Kabupaten Jepara, dan
Ketua Badan Koordinasi Kemahasiswaan
Politeknik se-Indonesia.

"Kita berani untuk
mengeskalasikan
sebuah gagasan
independensi gerak
dan sikap Politeknik
dipusaran gerakan
mahasiswa saat ini."

Kegiatan dilanjut dengan seminar nasional bertajuk “Diskusi Peran Mahasiswa Vokasi Dalam
Menyambut Era Bonus Demografi” yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Dr.
Lestari Moerdijat, S.S., M.M. 

Setelah beragam kegiatan pembuka selesai, kegiatan dilanjut dengan Musyawarah Nasional
dengan agenda sidang yang membahas tentang AD/ART, Garis Besar Haluan Kegiatan
(GBHK), dan fokusan isu yang akan digerakkan oleh seluruh mahasiswa Politeknik di
Indonesia. Sidang berlangsung dari tanggal 24 - 26 Juli 2022.

Delegasi Poltekkes Kemenkes Bandung membawa gagasan yang diawali dengan refleksi
kampus-kampus Politeknik di Bandung dan disambung Jawa Barat. Kita berani untuk
mengeskalasikan sebuah gagasan independensi gerak dan sikap Politeknik dipusaran
gerakan mahasiswa saat ini. 

Bersama dengan delegasi Jawa
Barat dan rekan-rekan delegasi
Politeknik lain yang telah satu
persepsi, kita menyampaikan
gagasan Politeknik Berdikari ini di
forum nasional dalam pembahasan
sidang komisi.

BEM - KM POLKESBAN Kementerian Luar Negeri

July Edition | 2022



Mereka sadar bahwa perjuangan ini perjuangan napas panjang. Pola taktis harus diterapkan
disetiap kesempatan, dan terus dikembangkan sebagaimana mestinya. Suara-suara
mahasiswa Politeknik harus terdengar dan FKMPI ini diharapkan menjadi gerakan alternatif
mahasiswa di tengah-tengah pusaran gerakan mahasiswa yang sarat kepentingan.

Kelak akan ada penerus gagasan ini. Tetap jaga marwah Politeknik dan independensi kita.
Jadikan Politeknik sebagai rumah untuk gerakan murni, gerakan alternatif mahasiswa untuk
rakyat Indonesia.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Politeknik!
Hidup Kesehatan Indonesia!
Hidup Rakyat Indonesia!

BEM - KM POLKESBAN Kementerian Luar Negeri
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DOING HEALTH PROMOTION WITHOUT

I do in this job is very much an
actualization of the learning I did
while studying at the Department

of Health Promotion

BEING HEALTH PROMOTOR
Annisa Azhari, S.Tr.Kes

alumni of health promotion study program
 

 In October 2021, I graduated from the Department
of Health Promotion, Poltekkes, Ministry of Health,
Bandung. Then less than a month, in November 2021
I was accepted to work as a staff of The Global
Fund tuberculosis component (TBC) with the role of
being a Field Executive Public Private Mix (FE PPM)
for the placement of the Cimahi City Health Office.
The focus of my work is to implement the concept
of public private mix (PPM) as a platform for the
national TB program in the Cimahi City area. In its
implementation, I provide technical support in
terms of advocacy and outreach to health service
facilities as well as joint partnerships across
programs, across sectors, and communities. This is
intended so that all government health services,
including private services, can participate in
ensuring standardized services for TBC patients
and making the entire process of TBC services
recorded in the national TBC reporting system.
Furthermore, the network carried out is intended to
make TBC control in Cimahi City a common
challenge whose solution is carried out through a
coordination mechanism.
   Although the role that I do in my job is not
directly as a health promotor, I think the role that
I do in this job is very much an actualization of
the learning I did while studying at the
Department of Health Promotion. During my
studies, I learned a lot from the lecturers to be
able to do broad health service management as a
means of providing integrated, complete, and
quality health services. Lecturers on campus
always emphasize that health promotion is not
just doing health education, but further than that,  
carrying out health management to be able to
become a conceptor of solving health problems,
bringing health services closer to various creative
ideas so that people feel facilitated with close
access to health services. Kind of continuum of
care. Knowing, willing and able is the target of
change which is emphasized in health promotion
efforts.

      The learning process on campus at that time
really became a picture of the whole job as a
health promoter. Not only as a technical team for
activities but with a bigger role as a health
manager for comprehensive health deve lopment
efforts. After I graduated from the Department of
Health Promotion, I can say that I have middle skill
level of being health promotor. Currently I feel
that I have good enough skills in carrying out the
identification and planning process to develop a
priority scale in work according to the
assessment of the main issues related to health
problems that need to be resolved immediately.
During college, well-organized planning is a must.
Although it seems too idealistic, it turns out that
at this time I feel the benefits. Fail to plan means
plan to fail. USG (Urgency, Seriousness, Growth)
tables, fishbone charts and the PRECEED-



PROCEED concept which has always been a daily
dose during college, are now the main provisions.
Health management and health law courses, which I
thought were not so important at the time, are now
crucial as references in determining resource
allocation, funding sources, and using regulations
wisely. Not infrequently, when planning an activity, I
reopen the material from the lecturer related to the
related subject. Besides that, another useful thing that
I got at the lecture bench was the technical skills of
activities that involved a lot of coordination and
public speaking skills. This skill is widely used when
doing advocacy or just communicating with the wider
community. The figure of a  manager is not only
managing the smooth running of process activities.
Then, another thing that I am grateful for while in the
Department of Health Promotion is the ability to
conduct evaluations. Both evaluation of the success
of activities and evaluation for yourself. My lecturer in
the Department of Health Promotion always advised
that a health promoter should never miss an
evaluation. Evaluation is a series of activities that are
very influential in supporting the success of the next
program..
I began to understand the essence of the health
promotion evaluation course that was previously
given more or less aimed at training accountability
as a health promoter in carrying out work.
Currently, for me, before evaluating and correcting
the concept and technical implementation of
activities, the first thing that needs to be done is to
make the evaluation a self-reflection about
performance at work. My lecturers always tell me
that the dynamics at work happen very often,
sometimes up and sometimes down, depending on
the situation in the field and the demands of the
work that are different each period. Therefore,
evaluation is needed as a self-management
process. Reviewing and identifying situations and
management 

strategies for achievements in carrying out activities
in the previous period to be maintained or improved
in the next time. Putting yourself as a manager in a job
means making yourself the main subject of evaluation
before evaluating a series of planning systems,
because after all a health promotor is an input in the
process itself. This is done to improve discipline and
integrity in work during the period of activity
implementation to get better results.
Almost one year after I graduated from Poltekkes
Kemenkes Bandung, majoring in Health Promotion, it
was proud enough for the various processes that I
had been through. Many thanks and gratitude are
always engraved in my heart to the lecturers and
friends during college who have made me empowered
today. I am sure that I still have a long way to go to
become a great health promoter, but the provisions I
get are sufficient to continue to hone myself in the
world of health promotion. I really hope that in the
next few years I will be able to carry out a health
promotion strategy with a much better concept and
method than today, conduct advocacy, partnership,
and community empowerment comprehensively in
various smart ways in order to increase the level of
public health.

it was proud 
enough for the 

various processes 
that I had been 

through.



Atlet Polkesban Perdana BerlagaAtlet Polkesban Perdana Berlaga
di Liga Mahasiswa 2022di Liga Mahasiswa 2022

Oleh : Annisa Fuzzi F (D4-Terapis Gigi Tk.3)

Telah diadakan kegiatan Liga Mahasiswa pada tanggal 23
Juli - 31 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 16 institusi
pendidikan diantaranya : Universitas Perjuangan
Tasikmalaya, Universitas Pasundan Bandung, Universitas
Pamulang Tangerang Selatan, IAIN Cirebon, Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta, STIMLOG Bandung,
Universitas Komputer Indonesia Bandung, Poltekkes
Kemenkes Bandung, Universitas Negeri Jakarta,
Universitas Kristen Maranatha Bandung, Universitas
Widiyatama Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Telkom University Bandung, Universitas Pendidikan
Indonesia Bandung, Universitas Gunadarma Depok,
STKIP Pasundan Cimahi, Universitas Trisakti Jakarta.

Kegiatan Liga Mahasiswa ini dilaksanakan di Gedung
Olahraga Bandung, Jl. Jakarta No.18, Kacapiring, Kec.
Batununggal, Kota Bandung.

Adapun perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Bandung
diantaranya:
1. Umilla Kurnia Saleh - D4 Promosi Kesehatan
2. Muhammad Syukur Abdillah - D4 Promosi Kesehatan
3. Diva Sugianto - D4 TLM
4. M. Ridwan Syahputra - D4 Keperawatan+Ners
5. Afiani Rona Faizah - D4 Gizi dan Dietetika
6. Annesa Anastasia - D4 Gizi dan Dietetika
7. Wildan Abdul Jabar - D4 Gizi dan Dietetika
8. Mochamad Rafiealdo Said - D3 Sanitasi
9. Roby Maghfira - D3 Sanitasi
10. Faila Nabila - D4 Sanitasi Lingkungan
11. Fikri Ar Rizar - D4 Sanitasi Lingkungan
12. Mochamad Rifki Akbar N - D4 Sanitasi Lingkungan
13. Mega Widiya Kuswara - D3 Kesehatan Gigi
14. Annisa Fuzzi Fitriyani - D4 Terapis Gigi
15. Irham Emanudin - D3 Sanitasi
16. Erika Kusumawati - D4 Keperawatan Bandung

Sistem perlombaan Liga Mahasiswa ini adalah beregu,
dimana untuk putri diakan 3 babak dan untuk putra
diadakan 5 babak. Untuk pertandingannya sendiri yaitu,
single, double   dan triple baik putra maupun putri.
Kegiatan ini merupakan sesuatu yang sangat bersejarah
bagi atlet Polkesban, karena pada tahun ini atlet
Polkesban mendapat kesempatan untuk bertanding.
Adapun tim dari Polkesban sendiri terdiri dari atlet dan
official, dimana official merupakan dari tim manajemen.

Antusiasme dari atlet Polkesban sangat tinggi untuk
mengikuti pertandingan LIMA ini terlihat dari persiapan
menjelang pertandingan yang sangat matang. Dimulai dari
pemilihat atlet dan latihan rutin untuk membentuk
kerjasama tim yang baik. Selain itu juga, tidak lepas dari
dukungan pihak kampus yang sangat positif bagi atlet
Polkesban.

Rangkaian acara LIMA 2022 ditutup dengan pembacaan
penghargaan dan pembagian mendali serta sertifikat.
Dengan kerja sama tim Polkesban, pada tahun ini
mendapatkan penghargaan yaitu "Best Manajemen".
Pemberian penghargaan ini diwakilkan oleh perwakilan
tim Polkesban.



FUTSAL
COMPETATION II
POLTEKKES
TASIKMALAYA
O l e h  M e g a  W i d i y a  K u s w a r a

Pada tanggal 20-22 Juni 2022
BEM-KM Politeknik Kesehatan
Kemenkes Tasikmalaya
mengadakan event Futsal
Competition II  dengan tema "The
Greatest Spirt Start Here" yang
bertempatan di Sport Hall Bima. 

Pada kesempatan ini Mahasiswa
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Bandung berpartisipasi dalam
acara tersebut, dengan
mengirimkan tim putra cabang
olahraga Futsal.

Tujuan dengan mengikuti
perlombaan Futsal Competition II
se-Jawa yaitu Mengukur
kemampuan tim Futsal Politeknik
Kesehatan Kemenkes Bandung,
Membawa nama baik tim Futsal
Poltekkes di tingkat Jawa, dan
Menumbuhkan semangat
kebersamaan dan solidaritas para
tim Futsal Politeknik Kesehatan
Kemenkes Bandung.

Pada perlombaan Futsal
Competition II 2022 peserta
merebutkan Piala Gubernur Jawa
Barat serta Piala Walikota Cirebon,
dan total hadiah mencapai
Rp.11.500.000. Dengan kategori
Mahasiswa Perguruan Tinggi Se-
jawa dan SMA Sederajat Wilayah 3
Cirebon.

Mahasiswa yang menjadi atlet
sebanyak 12 Mahasiswa aktif
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Bandung dari berbagai Jurusan,
serta Official berjumlah 3 Orang
dan lainnya sebagai Pelatih.

Alhamdulillah puji syukur tim Futsal
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Bandung memenangkan Juara 2
dalam acara Futsal Competition II
se-Jawa. 





Hut Perayaan
Kemerdekaan RI

Jurusan Kesehatan Gigi

Pada tanggal 18 Agustus Jurusan Kesehatan Gigi
Poltekkes Bandung mengadakan perlombaan dalam
memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-
77 Perlombaan ini diselenggarakan oleh pihak kampus
yang bekerjasama dengan mahasiswa. Kegiatan ini diikuti
oleh Dosen, Tenaga pendidik, Satpam, Pegawai kampus
dan Mahasiswa. Perlombaan yang diselenggarakan
diantaranya ada lomba tenis meja, tarik tambang, JKG
fashion week, transfer tepung, transfer air, hias tumpeng,
pecah air, bakiak, makan kerupuk dan kebersihan
ruangan.

Perlombaan yang diselenggarakan diantaranya ada
lomba tenis meja, tarik tambang, JKG fashion week,
transfer tepung, transfer air, hias tumpeng, dan
kebersihan kelas. Kegiatan perlobaan ini diawali dengan
senam bersama pada pukul 07.00 WIB. Antusiasme dari
dosen, mahasiswa dan yang lainnya cukup tinggi untuk
mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari full
dari pagi sampai sore, puncak dari acara ini ketika JKG
fashion week dimulai. Karena keramaian dari penonton
akan dinilai dari setiap kelasnya. Beraneka macam
pakaian yang digunakan sangat menarik perhatian
penonton, setiap kelasnya menampilkan karya
terbaiknnya pada busana model JKG fashion week.

Kegiatan hari itu berlangsung sangat ceria, dosen dan
mahasiswapun menikmati kegiatan itu dengan
kegembiraan. Setiap cabang perlombaan akan ada
pemenangnya dan akan diberi hadiah pada akhir acara.
Dalam kegiatan ini setiap kelas terlihat kekompakkannya,
dimana akan saling menyemangati satu sama lain. Tidak
lepas dari ibu dan bapak dosenpun terlihat sangat
kompak untuk menyemangati satu sama lain. Kegiatan ini
ditutup dengan penguman kejuaraan dari setiap cabang
perlombaannya.

Oleh : Annisa Fuzzi F (D4 Terapis Gigi Tk.3)



O l e h  :  M u s t i k a  K h a b i z a  M a h a r a n i

Kontingen pencak silat Poltiteknik
Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes
Bandung menorehkan prestasi yang
membanggakan dengan meraih gelar
juara nasional dalam Kejuaraan Pencak
Silat Jakarta Open Competition 3 yang
berlangsung di Gor Pangadegan, Jakarta
Selatan, pada 14-16 Oktober 2022.

Kejuaraan ini melibatkan semua kelas,
kategori, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga
Dewasa/Mahasiswa. Pada kejuaraan ini,
pencak silat Poltekkes Kemenkes
Bandung membawa pulang 2 Emas, 4
Perak, 3 Perunggu, Piala Juara Umum 1
dan Piala Pesilat Terbaik Putri

PENCAK SILAT POLTEKKES
KEMENKES BANDUNG RAIH
JUARA UMUM NASIONAL

 Kategori Tanding Kelas D Putri : Elsa
Sahara (Teknologi Laboratorium
Medis
 Kategori Tanding Kelas I Putra :
Dimas Firmansyah (Teknologi
Laboratorium Medis)

 Kategori Tanding Kelas A Putri :
Mustika Khabiza (Teknologi
Laboratorium Medis)
  Kategori Tanding Kelas B Putri : Nurul
Aini (Kebidanan Bogor)
  Kategori Tanding Kelas C Putri : Asih
Ariyani (Kebidanan Bogor)
 Kategori Tanding Kelas F Putri :
Shabrina Fathiya (Kebidanan Bogor)

 Kategori Tanding Kelas A Putri : Shofi
Andrea (Keperawatan Gigi)
 Kategori Tanding Kelas B Putri : Eneng
Samsiah (Kebidanan Bogor)
 Kategori Tanding Kelas B Putri : Firyal
Dwi Hasna (Teknologi Laboratorium
Medis)

KATEGORI MEDALI EMAS :
1.

2.

KATEGORI MEDALI PERAK :
1.

2.

3.

4.

KATEGORI MEDALI PERUNGGU :
1.

2.

3.

PENCAK SILAT POLTEKKES
KEMENKES BANDUNG RAIH
JUARA UMUM NASIONAL



Seluruh medali yang
dikumpulkan oleh kontingen
Pencak Silat Polkesban ini
berhasil mengantarkan
Poltekkes Kemenkes
Bandung sebagai juara
umum 1 nasional.

Adapun salah satu atlet
peraih Pesilat Terbaik Putri
Kategori dewasa /
mahasiswa yaitu Elsa
Sahara mahasiswa
teknologi laboratorium
medis 

Perjalanan kami bisa sampai meraih juara umum tak lepas dari
latihan-latihan rutin yang kami persiapkan selama kurang lebih 2
bulan, di lain sisi kami dihadapkan juga dengan tugas-tugas tetapi
kami masih bisa menyempatkan waktu untuk latihan sehabis
pulang kuliah.

Kami dari tim pencak silat sangat berterimakasih kepada polkesban
yang sudah memberi kesempatan dan kepercayaan juga
dukungan kepada kami untuk berlaga di Jakarta
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PULIH LEBIH CEPAT, BANGKIT LEBIH KUAT

PROMKES
PROMKES

BIDKARAWANGBIDKARAWANG





Acara inti dilanjutkan talk show dengan narasumber anggota
Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si yang juga istri
dari Bapak Ahmad Heryawan, Kepala Bidang Pelayanan &
SDK Dinkes Kota Cirebon dr. Hj. Sri Laelan Erwani, MM yang
dipandu oleh Bapak Agus Kepala Seksi Promkes Dinkes Kota
Cirebon. Pemaparan materi GERMAS dari perspektif
kesehatan, sosial dan tradisi kearifan lokal, dilanjut sesi tanya
jawab langsung dengan masyarakat mengenai kapasitas,
kerentanan dan kebiasaan perilaku sehat. Substansi akhir
dari kedua pembicara bahwa penting dilakukan
pemeriksaan kesehatan secara rutin, biasakan beraktifitas
fisik selama 30 menit, konsumsi buah & sayur, perilaku sehat
hindari rokok & alkohol karena dampaknya bukan hanya
pelaku tapi ke lingkungan sekitar, tingkatkan personal higiene
& kebersihan lingkungan terutama air bersih sesuai amanat
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2017. Menjelang akhir kegiatan
dipersembahkan senam Kemenkes sambil diikuti peserta,
doorprize, pengenalan buah dan sayuran lalu dilanjutkan
penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk
kesepahaman dan mengawali kesadaran kolektif untuk
senantiasa hidup bersih dan sehat.

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHATGERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
(GERMAS) KOTA CIREBON BERSAMA POLTEKKES(GERMAS) KOTA CIREBON BERSAMA POLTEKKES

KEMENKES RI BANDUNGKEMENKES RI BANDUNG
  
  

OLEH : LUBIS BAMBANG P, SKM, M.KES
 (DOSEN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN/HUMAS POLKESBAN).

 

Kementerian Kesehatan RI, Komisi IX DPR RI, Dinas Kesehatan
Kota Cirebon dan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Bandung
(Polkesban) bekerja sama melaksanakan Sosialisasi Gerakan
Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Gebyar Vaksin Covid 19
tanggal 24 s.d 25 Juni 2022 di Kota Cirebon. Pelaksanaan
dipusatkan di Puskesmas Kalitanjung untuk gebyar vaksin
booster bagi masyarakat (24/6) dan diseminasi GERMAS di
Cirebon Convention Hall (CCH) yang dihadiri 250 peserta
sesuai protokol kesehatan. Jum'at 25 Juni 2022 pagi di CCH
tepat pukul 09.00 WIB acara dimulai dan dipandu MC luar
biasa Wiwin Wiryanti, S.Pd, M.Kes Dosen Poltekkes Bandung
mempersilahkan Dr. Irmawartini, S.Pd, MKM sebagai Ketua
Pelaksana GERMAS mewakili Koordinator GERMAS Polkesban Dr.
Rr. Nur Fauziyah, MKM menyampaikan laporan kegiatan,
dilanjutkan sambutan Wakil Direktur I Polkesban Dewi
Purwaningsih, SSiT, M.Kes mewakili Plt. Direktur Polkesban
Pujiono, SKM, M.Kes sekaligus diseminasi institusi Polkesban
kepada masyarakat dan para tamu yang hadir, mengajak jika
ada putra-putri bangsa terbaik untuk bergabung menjadi
bagian dari Keluarga Besar Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
Bandung. 

Sambutan diakhiri oleh Direktur Penyediaan Tenaga
Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kemeneks RI Dra. Hj. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes sekaligus
membuka acara dan pemberian pemahaman tentang
stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita
akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek
untuk usianya. Fenomena yang terjadi saat ini sekitar 8 juta
anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak maksimal,
stunting terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak
saat anak usia 2 tahun. Upaya preventif mulai dari fase
kehamilan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat
dengan gizi seimbang, ASI ekslusif 6 bulan, personal
hygiene dan sanitasi lingkungan. Penanggulangan
penekanannya terhadap 3 komponen pola asuh, pola
makan dan sanitasi.

Tindakan sistematis terencana dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup itulah sejatinya GERMAS.

Sambutan selanjutnya dari tokoh masyarakat Kota Cirebon
Yusuf, S.Pdi anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon memberi
dukungan Gerakan Masyarakat Sehat di Kota Cirebon seiring
dengan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.
Sebuah kehormatan bagi penyelenggara dan masyarakat
kegiatan GERMAS ini dihadiri Gubernur Jawa Barat periode
2008 s.d 2018 Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc, M.Si beliau berkenan
memberi sambutan dan arahan terkait pentingnya menjaga
kesehatan diri dengan berperilaku sehat diantaranya
mengkonsumsi sayur dan buah yang ada disekitar tidak perlu
selalu membeli, beraktifitas atau berolahraga, menjaga
kebersihan lingkungan, akses pelayanan kesehatan dan kenali
faktor genetik yang bisa dikendalikan dengan pola hidup sehat



GERMAS dilaksanakan dua hari, tanggal 30 Juli
kegiatan sosialisasi GERMAS dari narasumber Komisi
IX DPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
melalui edukasi langsung terhadap 200 peserta
sebagai agent penular ilmu yang lebih luas supaya
masyarakat membiasakan pola hidup sehat. Hari ke
dua dilaksanakan vaksin booster bagi masyarakat
Kabupaten Bandung sebanyak 300 yang tervaksin
sebagai upaya preventif pencegahan pandemi.
Kegiatan diakhiri talkshow, simulasi makan buah dan
sayur, senam sehat bersama, dan penandatanganan
komitmen bersama untuk memasyarakatkan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kabupaten
Bandung BEDAS, JABAR Juara, POLKESBAN Makin Jaya
Mengudara, Bersama Kita Bisa.

GERMAS KABUPATEN BANDUNGGERMAS KABUPATEN BANDUNG
KOLABORASI KOMISI IX DPR RI BERSAMAKOLABORASI KOMISI IX DPR RI BERSAMA

POLKESBANPOLKESBAN
  BERAKTIFITAS FISIK, MAKAN BUAH DAN SAYUR, TIDAK MEROKOK, HINDARI ALKOHOL, PERIKSAKAN KESEHATAN

SECARA RUTIN, JAGA KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GUNAKAN JAMBAN.
 

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
dan Gebyar Vaksin dimasa Covid 19 bagi masyarakat
Kabupaten Bandung dilaksanakan pada tanggal 30 Juli
s.d 01 Agustus 2022 yang dipusatkan di Graha Berkah
Sadaya Baleendah atas kerjasama Kemenkes RI, Komisi
IX DPR RI dan Poltekkes Kemenkes Bandung (Polkesban).
Kegiatan dipandu oleh MC Polkesban Sri Wisnu Wardani,
SST, M.Keb Dosen Jurusan Kebidanan Bandung dan
Ketua Pelaksana Dr. Irmawartini, MKM dari Pusat PPM
Poltekkes Bandung memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
yang dikepalai oleh Dr. Rr. Nur Fauziah, SKM, MKM.
Kegiatan dibuka oleh Plt. Direktur Polkesban Pujiono, SKM,
M.Kes

GERMAS dihadiri oleh Direktur Penyediaan Tenaga
Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kemenkes RI Dra. Hj. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes, Anggota
Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si, Plt. Direktur
Poltekkes Kemenkes Bandung Pujiono, SKM, M.Kes, Wakil
Direktur I Dewi Purwaningsih, S.SiT, M.Kes, Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat diwakili Kabid SDK drg.
Juanita PF, MKM, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung
diwakili Kabid Promkes Kamal Nurdin, SKM, M.Si, Tokoh Jawa
Barat juga Gubernur Jawa Barat 2008 - 2018 Dr. H. Ahmad
Heryawan, Lc, M.Si, Wakil Bupati Kab. Bandung 2016 -2021
Gun Gun Gunawan, S.Si, M.Si, Camat Baleendah, Kepala
Puskesmas, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa, Kepala Pusat
Pengembangan Pendidikan, Kepala Pusat Sistem Penjamin
Mutu, Kepala Unit Lab Terpadu, Para Ketua Jurusan/Prodi
dan warga masyarakat Kabupaten Bandung. Setelah
acara dibuka dilanjutkan laporan Ketua Pelaksana,
sambutan Tokoh Jawa Barat Ahmad Heryawan, sambutan
Tokoh Kabupaten Bandung Gun-Gun Gunawan, dan
sambutan Direktur Penyediaan Nakes Ditjen Nakes Ibu Oos
Fatimah sekaligus penyampaian materi Aksi GERMAS untuk
Percepatan Penurunan dan Pencegahan STUNTING. 

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS) dan Gebyar Vaksin dimasa Covid 19 bagi
masyarakat Kabupaten Bandung dilaksanakan pada
tanggal 30 Juli s.d 01 Agustus 2022 yang dipusatkan di
Graha Berkah Sadaya Baleendah atas kerjasama
Kemenkes RI, Komisi IX DPR RI dan Poltekkes Kemenkes
Bandung (Polkesban). Kegiatan dipandu oleh MC
Polkesban Sri Wisnu Wardani, SST, M.Keb Dosen
Jurusan Kebidanan Bandung dan Ketua Pelaksana Dr.
Irmawartini, MKM dari Pusat PPM Poltekkes Bandung
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dikepalai
oleh Dr. Rr. Nur Fauziah, SKM, MKM. Kegiatan dibuka
oleh Plt. Direktur Polkesban Pujiono, SKM, M.Kes
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