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Sehat adalah salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang 

sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang   

bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks 

(pengembangan) SDM. 

Banyak hal yang menjadi latar belakang masih tingginya Angka kematian Ibu (AKI) dan 

Angka kematian Neonatal (AKN). Kematian ibu dan bayi baru lahir terjadi karena faktor 

3 terlambat yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk dan terlambat 

mendapat penanganan. Permasalahan terkait kematian ibu dan bayi baru lahir dimulai 

dari level keluarga dan masyarakat, dimana keluarga dan masyarakat kurang peduli 

dan kurang cepat dalam mengambil keputusan, sehingga ibu hamil atau bayi baru 

lahir terlambat dirujuk. Faktor akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan juga sering 

menjadi kendala dalam melakukan rujukan. Hal ini menyebabkan seorang ibu atau bayi 

baru lahir mengalami keterlambatan menuju fasilitas pelayanan kesehatan saat terjadi 

kegawatdaruratan. Selain itu kualitas pelayanan yang tidak maksimal, menyebabkan ibu 

atau bayi baru lahir terlambat mendapat penanganan. 

Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap 

ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat 

hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, 

dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, termasuk perawatan khusus dan 

rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap Keluarga Berencana (KB). Disamping 

itu, dalam upaya percepatan penurunan AKI diperlukan intervensi lebih ke hulu yakni 

kepada kelompok remaja dan dewasa muda. Oleh karena itu maka Warta kesmas edisi 

II ini mengangkat tema “Menjamin Kesehatan Ibu dan Anak”.

Semua penjelasan dan informasi mengenai Menjamin Kesehatan Ibu dan Anak tersaji 

dalam fokus utama wartakesmas edisi II di Tahun 2019 ini. Selain itu juga ada informasi 

lainnya dalam rubrik peristiwa, serba-serbi dan galeri. Selamat membaca!
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FOKUS

UPAYA MENJAMIN KESEHATAN IBU
dan anaK di indOnEsia

Salah satu indikator yang 

menggambarkan kesejahteraan 

masyarakat di suatu negara adalah Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian 

Bayi dan Balita (AKB dan AKABA). Oleh 

karena itu, upaya peningkatan kesehatan 

ibu dan anak mendapat perhatian 

khusus. Penurunan Angka Kematian 

Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 

merupakan salah satu sasaran pokok  

RPJMN 2015-2019. Angka Kematian Ibu 

telah berhasil diturunkan dari 359 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2012 (SDKI 2012) menjadi 305 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2015 (SUPAS 2015). 

Sementara itu, Angka Kematian Neonatal 

(AKN) juga telah mengalami penurunan 

dari semula 19 per 1000 kelahiran 

hidup (SDKI 2012) menjadi 15 per 1000 

kelahiran hidup (SDKI 2017). Namun 

kita masih harus bekerja keras untuk 

mencapai target RPJMN 2024 yaitu 

AKI sebesar 183/100.000 kelahiran 

hidup dan AKN 11,1 per 1000 kelahiran 

hidup. Target tahun 2030 secara global 

AKBA mencapai 25/1.000 KH dan AKN 

12/1.000 KH.  Untuk mencapai target 

SDGs di tahun 2030 diperlukan upaya 

yang serius dan sungguh-sungguh dari 

semua stakeholder. Dengan menjadikan 

penurunan AKI dan AKN sebagai 

prioritas Nasional, diharapkan semua 

pihak bekerja sama dan memberikan 

kontribusi dalam penurunan AKI dan 

AKN di Indonesia. AKN menjadi prioritas 

karena 75% kematian balita terjadi pada 

bayi usia <1 tahun dan 62,5% kematian 

bayi terjadi pada neonatus.

Selain AKI dan AKN, Indonesia juga 

menghadapi masalah kesehatan 

lain yang harus mendapat perhatian 

diantaranya adalah masalah stunting 

yang saat ini masih sebesar 30,8% 

dari target RPJMN 2019 sebesar 28%. 

Padahal stunting menjadi salah satu 

indikator untuk mengukur kualitas 

sumber daya manusia di suatu negara.

Saat ini Indonesia telah mulai memasuki 

era bonus demografi. Namun bonus 

demografi ini bisa menjadi berkah atau 

Oleh bagus satRiO utOmO

bahkan menjadi musibah apabila tidak 

dipersiapkan dengan baik. Sehubungan 

dengan hal tersebut supaya Indonesia 

mempunyai sumber daya manusia yang 

berkualitas baik, dan dapat memberikan 

kontribusi bagi pembangunan bangsa 

maka perlu dilakukan persiapan 

sejak dini. Untuk itu berbagai 

program diselenggarakan dengan 

pendekatan siklus kehidupan yang 

dimulai sejak masa pra hamil, hamil, 

bersalin dan nifas, bayi, balita, usia 

sekolah dan remaja, usia produktif 

hingga pemberdayaan Lansia dalam 

meningkatkan kesehatan keluarga

Banyak hal yang menjadi latar belakang 

masih tingginya AKI dan AKN. Kematian 

ibu dan bayi baru lahir terjadi karena 

faktor 3 terlambat yaitu terlambat 

mengambil keputusan, terlambat 

merujuk dan terlambat mendapat 

penanganan. Permasalahan terkait 

kematian ibu dan bayi baru lahir dimulai 

dari level keluarga dan masyarakat, 

dimana keluarga dan masyarakat 

kurang peduli dan kurang cepat dalam 

mengambil keputusan, sehingga ibu 

hamil atau bayi baru lahir terlambat 

dirujuk. Faktor akses menuju fasilitas 

pelayanan kesehatan juga sering menjadi 

kendala dalam melakukan rujukan. Hal 

ini menyebabkan seorang ibu atau bayi 

baru lahir mengalami keterlambatan 

menuju fasilitas pelayanan kesehatan 

saat terjadi kegawatdaruratan. Selain itu 

kualitas pelayanan yang tidak maksimal, 

menyebabkan ibu atau bayi baru lahir 

terlambat mendapat penanganan. 

Dalam mempercepat penurunan AKI 

dan AKN, telah disusun 4 poin strategi 

intervensi, yaitu:

a. Peningkatan akses pelayanan 

kesehatan semesta (Universal Health 

Care), dengan pendekatan siklus 

kehidupan dan didukung oleh daerah 

melalui Permenkes nomor 4 tahun 

2019 tentang Standar Pelayanan 

Minimal, pelaksanaan PIS-PK dan 

Germas. Dukungan pembiayaan 

dengan JKN dan Jampersal. 

Jampersal dapat dimanfaatkan 

untuk biaya transportasi dari rumah 

ke fasyankes yang dituju sebagai 

tempat persalinan, atau Rumah 

Tunggu Kelahiran (RTK). Sewa 

RTK beserta operasionalnya serta 

biaya pertolongan persalinan dan 

perawatan bayi baru lahir bagi ibu 

hamil miskin atau tidak mampu 

dapat dibiayai Jampersal.

b. Peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan

 - Peningkatan kualitas dengan 

pemenuhan SDM, nusantara sehat 

untuk DTPK, dokter spesialis. 

 - Pemenuhan sarana dan alat 

kesehatan dengan DAK fisik. 

 - Penguatan kualitas ANC dengan 

10T, penguatan Puskesmas 

PONED, RS PONEK, penguatan 

sistem rujukan

c. Pemberdayaan masyarakat

 Pemberdayaan masyarakat dapat 

dilakukan dengan optimalisasi 

penggunaan buku KIA,   Pelaksanaan 

Kelas Ibu, Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K), Dana Desa

d.  Penguatan tatakelola

 Regulasi, Perencanaan dan 

pembiayaan, sistem informasi, SDM, 

Sarana dan prasarana, akses dan 

kualitas pelayanan, jejaring rujukan, 

pemberdayaan masyarakat

Selain itu, masih tingginya Ibu yang 

melahirkan pada usia di bawah 20 

tahun, masih tingginya anemia dan 

kurang energi kronik pada ibu hamil 

menyebabkan risiko kematian ibu dan 

anak juga tinggi. Upaya pemerintah 

dalam menangani hal tersebut adalah 

dengan memberikan informasi 

mengenai kesehatan reproduksi sedini 

mungkin mulai dari remaja putri di 

sekolah-sekolah, KIE Catin, Kelas Ibu 

Hamil, pendampingan ibu hamil.

Meski menghadapi banyak tantangan, 

beragam upaya sudah dan tetap 

dilakukan untuk menekan agar AKI 

menurun di Indonesia. Pertama-tama 

dimulai dari penanganan masalah di hulu 

yakni meningkatkan kesehatan calon ibu.

Calon ibu diedukasi supaya menjaga 

kesehatan, ada kelas untuk ibu hamil 

dimana para ibu hamil itu dikumpulkan 

di puskesmas atau poskesdes/balai 

desa untuk membicarakan gizi selama 

kehamilan, membahas juga persiapan 

melahirkan. Sehingga ibu termotivasi  

melahirkan di fasilitas pelayanan 

kesehatan mana, lalu mengenali 

tanda bahaya, misalnya kalau sudah 

pusing sekali itu tanda harus ke tenaga 

kesehatan. 

Pemerintah bersama masyarakat 

bertanggung jawab untuk menjamin 

bahwa setiap ibu memiliki akses 

terhadap pelayanan kesehatan ibu 

yang berkualitas, mulai dari saat 

hamil, pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan 

kesehatan, dan perawatan pasca 

persalinan bagi ibu dan bayi, termasuk 

perawatan khusus dan rujukan jika 

terjadi komplikasi, serta akses terhadap 

Keluarga Berencana (KB). Disamping itu, 

dalam upaya percepatan penurunan AKI 

diperlukan intervensi lebih ke hulu yakni 

kepada kelompok remaja dan dewasa 

muda.

Untuk menjawab tantangan ke depan 

adalah bagaimana kita menyiapkan 

calon ibu agar benar-benar siap hamil, 

melahirkan, dan menjaga kesehatan 

lingkungan agar mampu melindungi 

bayi dari infeksi. Dengan demikian dapat 

berkontribusi dalam upaya peningkatan 

kesehatan ibu dan anak.
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KABUPATEN BANYUMAS GALAKKAN
gERaKan mEmbaca buKu Kia

Kabupaten yang terkenal dengan salah 
satu dialek bahasa Jawa yang cukup 
berbeda dengan dialek standar bahasa 
Jawa lainnya yaitu "bahasa ngapak" 
dengan ciri khas bunyi /k/ yang dibaca 
penuh pada akhir kata. Itulah Kabupatèn 
Banyumas yang merupakan salah satu  
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu 
kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini 
berbatasan dengan Kabupaten Brebes di 
utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 
Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di 
timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah 
selatan dan barat. Gunung Slamet, 
gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat 
di ujung utara wilayah kabupaten ini.

Selain karena dialeknya, Kabupaten 
Banyumas juga sedang menggalakan 
“Gerakan Membaca Buku Kesehatan Ibu 
dan Anak (KIA)” bagi Ibu hamil  (Bumil) 
dan keluarganya. Kegiatan dilaksanakan 
diberbagai forum PKK, Posyandu dan 
kegiatan lainya. Gerakan membaca 
Buku KIA merupakan wujud perhatian 
dari pemerintah Kabupaten Banyumas 
terhadap kesehatan ibu hamil dan 
kesehatan keluarga, sebagai upaya 
mengurangi angka kematian saat ibu 
melahirkan.

Kalau semua ibu hamil menyempatkan 
membaca  Buku KIA yang sudah diberikan 
kepada semua ibu hamil, kehamilan yang 
tidak sehat dan angka kejadian stunting 
dapat dikurangi karena dalam buku 
tersebut ada petunjuk makan makanan 
sehat sesuai aturan, setelah melahirkan 
harus menyusui minimal 6 bulan. 

Kalau semua melakukan dan bisa 
melaksanakan panduan dalam buku, 
akan mengerti dan memahami sehingga 
Banyumas  akan terhindar dari masalah 
kesehatan kehamilan dan angka stunting 
juga akan berkurang karena bayi lahir 
dalam kondisi sehat. Buku KIA juga 
memberi informasi apa yang seharusnya 
dilakukan, sehingga kemungkinan sekecil 
apapun sudah dituangkan dalam buku, 
dan cara mengambil tindakan. Tujuan 
kegiatan ini agar kesehatan keluarga 
khususnya ibu–ibu hamil, terjaga 
kesehatan pada saat melahirkan baik 
kesehatan ibunya dan bayinya.

Masalah Kesehatan Ibu dan anak menjadi 
PR dari Pemerintah Kabupaten Banyumas 
dan masyarakat untuk bersama sama 
mengatasi permasalahan tersebut. Semua 
Bidan diwajibkan mengajak Ibu Hamil 
dan keluarga membaca Buku KIA. Karena 
dalam buku KIA telah memberi informasi 

Oleh RinaRsO

kehamilan, informasi persalinan dan 
informasi perawatan balita.

Buku ini sudah diberikan kepada seluruh 
Ibu Hamil di Banyumas, dan sering 
membawa buku tersebut saat melakukan 
pemeriksaan kehamilan, namun saat 
dilakukan survey ibu yang mau membaca 
buku KIA baru 24 persen saja, padahal 
semua ibu hamil sudah mendapatkan 
buku secara gratis dari pemerintah.

Dalam buku ini juga memuat tanda 
bahaya pada diri ibu hamil, dan deteksi 
dini kemungkinan kelainan dalam 
kehamilan. Dengan tanda tanda 
tersebut mereka dapat segera dilakukan 
penanganan secara tepat dan tepat 
jika mengalami permasalahan. Dengan 
membaca buku ini juga dapat mengerti 
pola perawatan balita yang baik dan benar 
sehingga mau memberi ASI eklusif dan 
melanjutkan pemberian menu yang tepat, 
sehingga anak akan terhindar dari kasus 
stunting. 
 
Gerakan Membaca Buku KIA mempunyai 
slogan ”Sedina selembar, Biyunge Slamet 
anake waras”, diharapkan bisa menjawab 
permasalahan kesehatan ibu dan anak di 
Kabupaten Banyumas. Dalam buku KIA, 
sudah.
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Kemenkes menjadi contoh
pelaksanaan Kelas ibu

Saat ini jumlah pekerja perempuan 

di Indonesia mencapai 39% (47,4 

jutajiwa) dari seluruh pekerja dan 25 juta 

diantaranya berada pada usia reproduktif. 

Di Kementerian Kesehatan jumlah 

pegawai Perempuan lebih banyak dari 

pegawai laki-laki yaitu 61,82 %. Jumlah 

pegawai Perempuan usia reproduktif 

di Kuningan sebesar    1294 orang, di 

Badan PPSDM sebesar 187 orang  dan 

di Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan sebesar 311  orang.  

Undang-undang No. 13/2013 

tentang ketenagakerjaan menyatakan 

bahwa pekerja yang bekerja 

selama lima hari seminggu harus 

menyelesaikan setidaknya 8 jam sehari 

, 40 jam seminggu. Kondisi ini tidak 

menguntungkan bagi perempuan karena 

mereka memiliki peran  ganda terkait 

dengan tugas mereka dalam memelihara 

keluarga dan mengembangkan 

karirnya. Bekerja 8 jam sehari dikantor 

menyebabkan ketersedian waktu untuk 

datang kepelayanan kesehatan dihari 

kerja terbatas, terlebih mendapatkan 

informasi dan edukasi terkait kesehatan 

ibu dan anak.

Pembukaan Kelas Ibu Hamil di 

Kemenkes adalah  upaya meningkatkan 

pengetahuan ibu hamil, ibu balita dan 

keluarga, Kementerian Kesehatan 

mengimplementasikan kelas ibu di 

lingkungan kerja. Kelas ibu menjawab 

tantangan dan dilema para ibu pekerja 

yang hamil dan ibu yang memiliki anak 

balita. Kelas ibu juga merupakan salah 

satu bentuk dukungan kementerian 

kesehatan dalam melaksanakan program 

Gerakan Pekerja Perempuan Sehat 

Produktif (GP2SP) yang secara tidak 

langsung meningkatkan produktivitas.

Kelas ibu adalah sarana belajar untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan ibu dan keluarga 

sebagaimana yang tercantum di 

dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak 

(Buku KIA) mengenai perawatan 

kehamilan, persalinan, nifas , penyakit 

atau komplikasi saat hamil-bersalin 

dan nifas, perawatan bayi baru lahir 

Oleh ADNAN ANSHORI

imunisasi, nutrisi, pertumbuhan 

perkembangan,  perawatan dan 

pemeliharaan anak sakit sampai  anak 

berusia 6 tahun.

Kelas ibu ini merupakan yang pertama 

di lingkungan kantor Kuningan 

Kementerian Kesehatan, dimana 

penyelengaraannya bekerjasama 

dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta 

Selatan dan Puskesmas  Kecamatan 

Setiabudi yang mewilayahi lokasi 

Kementerian Kesehatan. Partisipasi aktif 

pegawai dalam memanfaatkan kelas 

ibu, komitmen para penyelenggara 

dapat menjadi contoh penyelenggaraan 

kelas ibu di Kementerian lainnya. 

Penyelenggaraan kelas ibu sebaiknya 

diupayakan 1 kali setiap bulan, hari 

Jumat minggu ke-1   untuk kelas ibu 

Hamil dan hari senin minggu ke-2   

untuk kelas ibu Balita.
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intEgRasi dan sinERgi pROgRam KEsJaOR

DALAM UPAYA PENURUNAN AKI DAN AKN 

Besarnya jumlah usia kerja merupakan 
sasaran penting dalam pembangunan 
bangsa karena peran pekerja sangat 
strategis dalam pembangunan 
bangsa. Saat ini penduduk Indonesia 
berjumlah 265 juta dan sekitar 133 juta 
merupakan angkatan kerja. Angkatan 
kerja adalah penduduk usia produktif 
(penduduk yang berusia 15-64 tahun) 
yang siap untuk bekerja (BPS, 2018).

Puncak bonus demografi di Indonesia 
diperkirakan pada tahun 2035. Tingginya 
populasi penduduk usia produktif 
pada masa itu, merupakan tantangan 
sekaligus peluang. Kualitas generasi 
di masa tersebut akan menentukan 
peluang Indonesia menjadi negara maju. 
Pendekatan upaya kesehatan yang 
berfokus pada populasi pekerja menjadi 
penting untuk menciptakan SDM yang 
berkualitas agar bonus demografi dapat 
dimanfaatkan.

Pekerja berada pada usia produktif, 
sehingga selain sebagai tulang punggung 
keluarga, aset perusahaan dan penggerak 
ekonomi bangsa, pekerja juga merupakan 

pencetak generasi penerus bangsa. 
Posisi pekerja sebagai tulang punggung 
keluarga memiliki peran penting dalam 
kesehatan keluarga. Pekerja dapat 
mempengaruhi gizi keluarga, health 
literacy pada keluarga hingga pembiasaan 
pola hidup yang sehat pada keluarga. Di 
sisi lain pekerja pada masa reproduktif, 
sehingga segala sesuatu yang berkaitan 
dengan kesehatan reproduksi perlu 
diintervensi seperti program keluarga 
berencana. Peran strategis pekerja dapat 
berkontribusi terhadap pencapaian dan 
memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap 
penurunan angka kematian ibu dan bayi, 
stunting, penyakit menular, penyakit tidak 
menular serta permasalahan kesehatan 
masyarakat lainnya.

Dalam rangka menjawab tantangan, 
maka upaya kesehatan kerja dan olahraga 
tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan 
integrasi dengan Lintas Program dan 
Sektor untuk bekerja bersama. Program 
kesehatan kerja dan olahraga perlu 
menginterasikan kegiatan-kegiatanya 
agar dapat memberikan kontribusi posotf 
terhadap permasalahan-permasalahan 

Oleh IMAWATI

kesehatan prioritas khususnya Penurunan 
AKI, AKN, dan penurunan Stunting dan 
Prevalensi PM dan PTM. Sebagai contoh :

1. Upaya Penurunan AKI, AKN, dan 
penurunan stunting dengan sasaran 
pekerja perempuan dapat di integrasikan 
dengan program GP2SP dan Pos UKK. 
Bagi pekerja formal dengan program 
GP2SP, informal dengan pos UKK.

2. Upaya penurunan prevalensi 
PTM dapat dilakukan dengan upaya 
peningkatan aktifitas fisik pada pekerja 
melalui program K3 di perkantoran, K3 
RS, dan K3 di fasyankes.

Dalam pelaksanaan di lapangan Dinas 
kesehatan harus mampu menjadi inisiator 
program dan bergerak lebih agresif 
untuk melakukan sosialisasi kepada 
seluruh stakeholder dan advokasi kepada 
pemangku kebijakan bahwa program 
kesehatan kerja dan olahraga merupakan 
program yang dapat di integrasikan dan 
memiliki daya ungkit dalam pencapaian 
sasaran prioritas.
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AGAR BAHAGIA, LANSIA HARUS 
TETAP BERDAYA

Pernahkah anda mendengar bonus 

demografi? bonus demografi adalah 

suatu keadaan saat jumlah penduduk 

dengan usia produktif jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan  kelompok umur 

lainnya. Dikatakan sebagai bonus, karena 

jumlah penduduk pencari nafkah lebih 

banyak dari pada jumlah penduduk 

yang harus diberi nafkah.  Taraf hidup 

diharapkan membaik pada fase ini. 

Seiring dengan waktu, penduduk usia 

produktif ini akan bertambah usia. Pada 

akhirnya, jumlah penduduk yang besar 

ini akan bergeser pada kelompok usia 

lanjut. Inilah yang dinamakan dengan 

Oleh FARSELy MRANANI

Puskesmas santun lansia adalah 

puskesmas yang memberikan prioritas 

layanan kepada lansia. Dimulai dari 

bagian registrasi, antrian loket, poliklinik 

pemeriksaan khusus lansia, termasuk 

juga sarana dan prasarana yang 

memudahkan akses dan mobilitas lansia, 

seperti fasilitas laboratorium dan farmasi, 

serta lingkungan yang ramah dan aman 

untuk lansia.

Sementara, di rumah sakit diberikan 

pelayananan geriatri terpadu. yang 

dimaksudkan dengan terpadu adalah 

pelayanan terintegrasi dari berbagai 

layanan kesehatan lansia yang diberikan 

oleh Tim Layanan Terpadu dalam 

satu lokasi yang berdekatan. Bisa 

dibayangkan jika tempat pemeriksaan 

lansia ada di bagian depan rumah sakit, 

sementara laboratorium ada di belakang 

dan loket farmasi ada di sisi lain, maka 

lansia harus berjalan mengelilingi rumah 

sakit untuk mendapatkan pelayanan. 

Nah, agar lebih memudahkan, layanan 

kepada lansia dikumpulkan dalam satu 

lokasi yang berdekatan, dan cukup 

dengan satu kali mendaftar di bagian 

registrasi untuk beberapa layanan 

sekaligus. 

Tidak kalah pentingnya adalah layanan 

kepada lansia masuk ke dalam kategoti 

mandiri  dan ketergantungan ringan. 

Biasanya lansia dalam kategori ini masih 

memiliki  potensi yang cukup besar 

baik dalam hal sosial kemasyarakatan 

maupun secara ekonomi. Tidak sedikit 

lansia yang masih bekerja, baik yang 

menghasilkan pendapatan maupun yang 

sifatnya sukarela dan dilakukan dengan 

penuh suka cita. Bahkan, tidak dipungkiri 

masih banyak diantara masyarakat kita 

yang melibatkan orang tuanya yang 

lansia untuk pengasuhan dan perawatan 

anak saat mereka pergi bekerja atau 

keperluan lainnya.

Bagi lansia yang masih berpotensi 

tersebut,  ada posyandu lansia  

yang dibina oleh puskesmas, yang 

merupakan kegiatan berbasis masyarakat 

yang sangat tepat, karena di dalam 

kegiatannya terdapat aktifitas fisik, 

pemeriksaan kesehatan, penyuluhan 

dan konseling, kegiatan sosialisasi dan 

penuaan populasi. Tahun 2018, total 

populasi lansia di Indonesia berkisar 

25 juta orang atau 9,3% dari seluruh 

penduduk Indonesia. Diperkirakan pada 

tahun 2035, jumlah lansia di Indonesia 

akan mencapai 15,77%  atau sekitar 48 

juta. Cukup banyak, bukan?

Kondisi penuaan populasi tentunya 

memiliki konsekuensi tersendiri.  

Banyak tantangan yang harus dihadapi. 

Tantangan terbesar pada bidang 

kesehatan adalah akibat terjadinya 

penurunan pada kondisi  fisiologis 

maupun mental yang terjadi secara 

alamiah maupun penyakit. Lansia 

dapat menderita lebih dari satu 

macam penyakit,  misalnya menderita 

hipertensi sekaligus gangguan kolesterol. 

Atau menderita diabetes beserta 

komplikasinya, gangguan kulit, ginjal, 

mata, dll. Belum lagi kalau mengingat 

bahwa proses metabolisme obat 

pada lansia berbeda dengan pada 

rentang usia lain.  Hal ini menyebabkan 

kebutuhan pelayanan yang lebih spesifik, 

termasuk layanan kesehatan. Keadaan 

ini juga yang mempengaruhi tingkat 

kemandirian lansia.  

Hanya 13% lansia dalam kondisi sehat, 

34,6% lansia menderita satu macam 

penyakit.  Selebihnya menderita lebih 

dari satu penyakit, bahkan hingga 7 

macam atau lebih. Berdasarkan data 

Riskesdas tahun 2018, terdapat 74,3% 

lansia masih mandiri sedangkan 3,7% 

lansia telah mengalami ketergantungan 

sedang, berat, dan total.  Penyebab 

ketergantungan lansia terbanyak adalah 

penyakit stroke.

Sebagai salah satu upaya pelayanan 

kesehatan kepada lansia, saat ini 

puskesmas sudah didorong untuk 

menjadi puskesmas santun lansia. 

rekreasi hingga pemberdayaan potensi 

lansia. Pada pelaksanaannya, posyandu 

lansia mirip posyandu balita yang lebih 

dulu dikenal, dengan konsep 5 meja 

pelayanan. Tentunya pemeriksaan dan 

pelayanan yang diberikan pada lansia 

berbeda dibanding dengan balita. 

Upaya untuk mendorong lansia agar 

tetap aktif dan berdaya dapat dilakukan 

di posyandu lansia berupa aktivitas 

produktif bersama misalnya  menikmati 

minuman sehat hasil olahan kelompok 

lansia, bermain angklung bersama di 

sela-sela kegiatan pelayanan posyandu, 

dan sebagainya. Dapat pula mengadakan 

kegiatan yang bernilai ekonomis yang 

dapat menambah pendapatan. Misalnya, 

membuat kerajinan, membentuk 

koperasi, dll. Di bidang kesehatan, para 

lansia menjadi jumantik (juru pemantau 

jentik), kader kesehatan, pengawas 

minum obat, menjadi pendukung 

peningkatan kesehatan di dalam 

keluarganya sendiri, dll. 

Karenanya, lansia perlu ditingkatkan 

pengetahuan dan pemahamannya 

tentang kesehatan. Selain menambah 

wawasan atau tetap memiliki 

kemandirian dalam penghasilan, 

pemberdayaan juga akan mencegah 

lansia menderita demensia dan 

mengalami penurunan tingkat 

kemandirian. Lebih dari itu, lansia yang 

melakukan aktifitas produktif secara 

suka rela dan dengan senang hati, akan 

merasa bermanfaat dan bahagia hingga 

meningkatkan kualitas hidupnya.

Menjadi lansia adalah keniscayaan, tapi 

menjadi lansia yang berdaya dan bahagia 

adalah pilihan....apa pilihan anda?
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SESDITJEN KESMAS:

MARI SIAPKAN ANAK INDONESIA SEHAT, 
CERDAS, DAN BERPRESTASI

Anak adalah seseorang yang berusia 0 

sampai 18 tahun, termasuk janin dalam 

kandungan. Tumbuh kembang anak 

tergantung dari persiapan kehamilan, 

pemenuhan kebutuhan pada saat 

kehamilan, persalinan, dan setiap tahapan 

kehidupannya. Tentunya setiap keluarga 

ingin memiliki anak yang sehat, cerdas, 

dan berprestasi.

Anak juga merupakan harapan penerus 

pembangunan pada masa mendatang, 

sehingga perlu dipersiapkan sejak usia 

sedini mungkin agar mereka dapat 

mengembangkan potensi positif dan 

mampu berdaya saing secara global, 

antara lain pengetahuan, sikap, dan 

perilaku mereka.  Oleh karenanya peran 

keluarga, sekolah dan lingkungan sosial 

menjadi penting dalam membentuk 

masa depan anak.

Bagaimana menyiapkan anak yang 

sehat, cerdas, dan berprestasi? Berikut 

penuturan Sesditjen Kesmas, dr. Eni 

Gustina, MPH kepada tim Warta Kesmas:

Sebenarnya siapakah yang disebut 

sebagai anak dan seberapa pentingkah 

kita memperhatikan mereka?

Oleh TIM REDAKSI

Terkait dengan 1000 hari pertama 

kehidupan, apa manfaatnya bagi anak?

Periode 1.000 hari pertama kehidupan 

adalah masa dimulai sejak dalam 

kandungan sampai usia anak 2 tahun. 

Masa ini sering disebut Window of 

opportunities atau sering juga disebut 

periode emas (Golden Periode). Pada 

masa inilah pembentukan otak dan 

organ tubuh lainnya berkembang sangat 

cepat. Maka kebutuhan nutrisi dan 

tumbuh kembang harus terpenuhi secara 

optimal. Dampak yang ditimbulkan akibat 

malnutrisi dan kurang stimulasi pada 

masa ini bersifat permanen. Sebagai 

contoh kurang nutrisi selama periode ini 

menyebabkan anak menjadi stunting.

Untuk mencegah terjadinya stunting, 

perlu persiapan tidak hanya pada masa 

kehamilan dan bayi usia 2 tahun saja, 

akan tetapi dimulai sejak masa sebelum 

hamil.

Bagaimana peran keluarga dan 

masyarakat dalam mempersiapkan 

anak menghadapi masa depan yang 

berkualitas?

Upaya mempersiapkan anak menghadapi 

masa depan yang berkualitas perlu 

dilakukan secara komprehensif. Peran 

orangtua atau keluarga sangatlah penting, 

namun lingkungan dan masyarakat tidak 

dapat dipungkiri turut mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Keluarga menjadi institusi pelindung 

sekaligus pemberi ruang bagi anak untuk 

berkembang dalam mencapai potensi 

optimalnya. Keluarga merupakan tempat 

pertama seorang anak mengenal agama 

dan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan 

tenggang rasa. Interaksi dalam keluarga 

yang didasari prinsip kasih sayang dan 

keterbukaan membuat anak lebih terbuka 

dan nyaman dalam membicarakan 

permasalahannya. Orangtua juga menjadi 

lebih mudah dalam menjalankan fungsi 

pendidikan sehingga saat mendapat 

informasi apa pun, anak mampu 

memahaminya dari berbagai sisi dan 

menyadari konsekuensi dari tindakan 

yang diambil, serta bertanggung jawab 

terhadap perilakunya. 

UU No 23 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak menyatakan yang 

dimaksud dengan anak adalah seseorang 

dalam rentang usia 0 sampai 18 tahun 

termasuk janin di dalam kandungan. 

Kondisi anak sangat tergantung upaya 

kita memenuhi hak mereka agar tumbuh 

menjadi generasi sehat, produktif, 

dan berprestasi, serta menghadapi 

ledakan usia produktif pada tahun 2035. 

Membesarkan anak agar berkualitas dan 

mampu berdaya saing secara global; 

bukan sebaliknya, mendapatkan beban 

dari generasi yang tidak sehat dan selalu 

bermasalah.

Bagaimana peran keluarga dan 

pemerintah untuk mempersiapkan 

kehamilan agar  mendapatkan generasi 

yang diharapkan yaitu sehat, cerdas, dan 

berprestasi?

Setiap kehamilan harus direncanakan, 

dipersiapkan, dan dijaga  dengan 

sebaik-baiknya. Setiap calon ibu hamil 

harus dalam kondisi sehat, terhindar 

dari penyakit, dan dalam rentang usia 

reproduksi sehat yaitu 20-35 tahun. 

Perlu diperhatikan bahwa jika perempuan 

yang ingin hamil tapi mempunyai 

gangguan kesehatan, maka harus 

mendapat pengobatan terlebih dahulu 

sehingga saat hamil sudah dalam kondisi 

sehat karena itu berpengaruh pada 

kualitas anak yang akan dilahirkan. 

Pemerintah juga telah mengembangkan 

program khusus bagi calon pengantin 

yang dilaksanakan oleh puskesmas. 

Calon pengantin akan diberikan layanan 

kesehatan dan edukasi terkait kesehatan 

reproduksi. Di antaranya, setiap pasangan 

yg akan menikah harus siap dan matang 

baik secara fisik maupun mental. Bagi 

perempuan, siap secara fisik artinya 

berada dalam kondisi sehat dan sudah 

cukup usia untuk hamil. Sedangkan 

siap secara mental artinya siap dalam 

menghadapi hidup berumah tangga dan 

menjadi orang tua bagi anak-anak yang 

akan lahir karena setiap anak butuh asah, 

asih, dan asuh. Anak tidak hanya butuh 

nutrisi, tapi juga butuh kasih sayang dan 

stimulasi perkembangan agar menjadi 

pribadi yang berkualitas. 

Peran orang tua, termasuk kakek nenek 

penting dalam hal memotivasi keluarga 

muda untuk mempersiapkan kehamilan.

Di sisi lain, masyarakat turut berperan 

dalam menciptakan lingkungan yang 

nyaman, aman, kondusif bagi anak 

melalui penerapan norma-norma sosial 

dan nilai-nilai yang yang diyakini dan 

diterima masyarakat setempat. Hak anak 

harus kita perhatikan, harus kita penuhi. 

Tidak hanya pemerintah yang berperan 

namun seluruh pihak perlu mengambil 

peran. Karena seiring pertumbuhan dan 

perkembangannya, seorang anak tidak 

hanya berinteraksi dengan anggota 

keluarganya, namun berinteraksi dengan 

anggota masyarakat lainnya sehingga 

pengaruh teman sebaya misalnya, dapat 

mengubah kebiasaan baik yang sudah 

dibentuk di lingkungan keluarga.

Upaya apa yang sudah dilakukan oleh 

Kemenkes dalam pemenuhan hak anak, 

khususnya bidang kesehatan?

Pemerintah melalui Kementerian 

Kesehatan telah melakukan berbagai 

upaya kesehatan, mengacu pada siklus 

hidup sehingga program kesehatan 

ditujukan bagi semua kelompok usia, 

termasuk kelompok usia anak. Dengan 

memperhatikan pemenuhan hak-hak 

anak, sejak masih dalam kandungan, 

sampai lahir menjadi bayi, balita, anak 

dan remaja, program kesehatan ditujukan 

sebagai investasi untuk menyiapkan usia 

produktif dan kelompok lanjut usia yang 

sehat dan produktif.  

Untuk dapat melaksanakan program 

kesehatan yang berkesinambungan 

terhadap seluruh tahapan siklus hidup, 

maka keluarga menjadi fokus program 

kesehatan. Pemberian pelayanan 

kesehatan pada anak harus dilihat 

dan diperlakukan sebagai bagian dari 

keluarganya. Tugas orang tua tentu 

sangat beragam dan membutuhkan 

pengetahuan dan keterampilan untuk 

mengajarkan kebaikan kepada anak. 

Melalui pemberian asuh/kebutuhan 

biologis, asih/kebutuhan kasih saying, 

dan asah/stimulasi, serta pendidikan 

kepada anak dalam keluarga, orangtua 

berperan penting dalam upaya 

mengoptimalkan tumbuh kembang dan 

pembangunan karakter anak. 

Pola asuh meliputi kedekatan orang tua 

dengan anak, fungsi pengawasan dan 

cara komunikasi. Bagi remaja, orangtua 

harus dapat menjadi sumber informasi, 

pendidik sekaligus sahabat. Guru, 

tenaga kesehatan, dan kader diharapkan 

menyampaikan pesan-pesan kesehatan 

bagi remaja termasuk pendidikan 

kesehatan reproduksi yang seringkali 

dianggap tabu.

Jadi, Kemenkes tidak hanya menguatkan 

upaya kesehatan di fasilitas kesehatan, 

tetapi juga di berbagai tatanan 

masyarakat seperti keluarga, sekolah, 

dan masyarakat pada umumnya. Dengan 

upaya yang terintegrasi, harapan Keluarga 

Sehat dapat terwujud dan menjadi titik 

awal terwujudnya generasi penerus 

yang sehat. Upaya membina perilaku 

hidup sehat di keluarga merupakan kunci 

bagi keberhasilan upaya menciptakan 

masyarakat yang sehat.
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MEMANGNYA KENAPA,
"KALO MENIKAH DINI...?!"

Pernikahan dini adalah pernikahan 

yang dilakukan sebelum mempelai 

berusia 18 tahun. Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 

pasal 6 mengatur batas minimal usia 

untuk menikah, yakni 19 tahun untuk 

laki-laki dan pihak perempuan sudah 

mencapai usia 16 tahun. Akan tetapi 

dari sisi medis dan psikologis, usia 

tersebut masih terbilang dini untuk 

menghadapi masalah pada pernikahan. 

Selain memunculkan risiko kesehatan 

bagi perempuan, pernikahan dini 

juga berpotensi memicu munculnya 

kekerasan seksual dan pelanggaran hak 

asasi manusia. 

Tidak hanya dari segi kesehatan, 

pernikahan dini juga bisa dikatakan 

merampas hak masa remaja perempuan 

itu sendiri. Masa remaja seharusnya 

dipenuhi oleh kegiatan bermain dan 

belajar untuk mencapai masa depan 

dan kemampuan finansial yang lebih 

baik. Namun kesempatan ini justru 

ditukar dengan beban pernikahan 

dan mengurus anak. Sebagian dari 

mereka yang menjalani pernikahan dini 

cenderung putus sekolah, karena mau 

tidak mau harus memenuhi tanggung 

jawabnya setelah menikah. Begitu juga 

dengan remaja laki-laki yang secara 

psikologis belum siap menanggung 

nafkah dan berperan sebagai suami dan 

ayah.

Pernikahan tidaklah sesederhana 

yang dibayangkan. Perlu kematangan 

baik dalam fisik, psikologis, maupun 

emosional. Inilah mengapa pernikahan 

dini tidak disarankan dan alasan angka 

pernikahan dini harus ditekan. 

Fenomena menikah di usia muda 

nyatanya bukan sebuah trend baru 

di masyarakat Indonesia. Dahulu pun 

banyak perempuan menikah di bawah 

usia 20 tahun. Namun, yang terjadi 

saat ini, ketika terjadi peningkatan 

persentase pernikahan di usia muda, 

meningkat pula jumlah perceraian di 

Oleh FERy FIRMANSyAH

Indonesia. Berdasarkan data Badan 

Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah 

Agung (MA). Selama 2018, tercatat ada 

13.251 putusan dispensasi perkawinan 

anak. Data tersebut merupakan rekap 

dari data seluruh Pengadilan Agama 

di Indonesia. Sedangkan data United 

Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization (UNESCO) 2013 

menyebutkan  setidaknya terdapat 457,6 

ribu perempuan Indonesia usia 20-24 

tahun yang mengalami pernikahan dini. 

Mereka menikah sebelum usia 15 tahun.

Di Indonesia, pernikahan dini terjadi 

dengan alasan untuk menghindari fitnah 

atau berhubungan seks di luar nikah. 

Ada juga orang tua yang menikahkan 

anak mereka yang masih remaja karena 

alasan ekonomi. Dengan menikahkan 

anak perempuan, berarti beban orang 

tua dalam menghidupi anak tersebut 

berkurang, karena anak perempuan 

akan menjadi tanggung jawab suaminya 

setelah menikah.

Anak yang dinikahkan diharapkan 

memiliki penghidupan yang lebih baik. 

Namun jika anak tersebut putus sekolah 

atau berpendidikan rendah, justru akan 

memperpanjang rantai kemiskinan. 

Praktik pernikahan dini juga terlihat 

lebih banyak terjadi pada golongan 

masyarakat menengah ke bawah, baik 

dilakukan karena terpaksa maupun 

terencana. Padahal pernikahan dini 

bukanlah solusi, karena pernikahan dini 

justru bisa menimbulkan perkara lain. 

Pernikahan dini memberikan dampak 

yang cukup berbahaya baik dari pihak 

perempuan maupun laki-laki, dan dari 

berbagai aspek mulai dari kesehatan, 

psikologi, dan mental. Meski ada yang 

menyebutkan beberapa dampak 

positifnya, namun tetap tidak sebanding 

dengan lebih banyaknya dampak 

negatifnya.  

Menikah pada hakikatnya bukan 

sekadar ingin ikut-ikutan. Karena itu 

sesungguhnya menikah bukan hal 

yang sederhana, perlu persiapan, dan 

kematangan. Persiapan pernikahan 

sendiri bukan sebatas sewa gedung, 

catering tamu, baju pengantin, dan 

sebagainya, melainkan persiapan untuk 

mengarungi kehidupan bersama setelah 

pesta pernikahan yang tentunya tidak 

main-main. 

Setelah menikah, akan ada tambahan 

peran bagi istri maupun suami. Peran-

peran ini diikuti berbagai tanggung 

jawab, misal istri bertanggung jawab 

mengurus rumah dan suami, dan 

suami bekerja giat untuk mencari 

nafkah. Maka tanggung jawab ini akan 

berjalan maksimal ketika didukung 

oleh fisik yang sehat dan kuat. Belum 

lagi ketika dikaruniai anak, tentu peran 

dan tanggung jawab pun semakin 

bertambah.

Akan banyak pula ujiannya ketika  dua 

orang yang tadinya asing disatukan 

dalam satu  ikatan, dengan dua 

kebiasaan, dua kepribadian, dan 

dua pemikiran yang berbeda. Maka 

pengendalian emosi juga menjadi 

salah satu bekal yang harus dimiliki. 

Kesiapan mental atau psikis adalah hal 

yang perlu disiapkan dalam pernikahan. 

Terutama bagi para laki-laki yang 

memiliki kewajiban menafkahi keluarga. 

Karena menikah memerlukan finansial, 

yang bukan hanya tentang harta, 

tapi tentang bagaimana sang laki-laki 

sebagai calon suami dapat berdaya 

dan memberdayakan dirinya sehingga 

mampu menafkahi keluarga. Untuk 

perempuan sebagai calon istri, ilmu 

manajemen keuangan keluarga juga 

perlu disiapkan sebelum menikah.

Pernikahan itu medan juang tempat kita 

akan membangun suatu peradaban, 

mendidik calon khalifah, dan 

menyempurnakan separuh agamamu 

bersama keluargamu. Di sana bukan 

hanya bahagia yang akan kamu temui, 

tapi jalan panjang perjuangan yang 

tentu butuh amunisi yang mumpuni. Ini 

dibutuhkan kedewasaan, bukan untuk 

umur-umur yang masih belia dengan 

melakukan pernikahan dini.

Apa saja bahaya akibat pernikahan dini 

untuk kesehatan? 

Pada pernikahan dini, yang paling 

dirugikan sebenarnya adalah pihak 

perempuan. Pasalnya, pernikahan dini ini 

akan mengorbankan perkembangan fisik 

atau mungkin juga mental perempuan. 

Organ tubuh yang belum matang 

sepenuhnya membuat janin tak bisa 

berkembang dengan maksimal. Itu 

sebabnya risiko keguguran lebih besar 

terjadi untuk perempuan yang belum 

dewasa secara usia.

Perempuan yang menikah di bawah usia 

20 tahun akan lebih berisiko terkena 

kanker leher rahim sebab keadaan 

sel leher rahim belum matang benar 

sehingga saat terpapar Human Papiloma 

Virus atau HPV, pertumbuhan sel akan 

menyimpang dan menjadi sel kanker.

FOKUS
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Sebuah penelitian tahun 2007 juga 

mengatakan anak yang menikah dini 

memiliki risiko pada penyakit kelamin 

dan HIV yang lebih tinggi. Hal ini 

terjadi sebab mereka tidak mempunyai 

kekuatan dan cara untuk berkomunikasi 

dengan baik dalam kehidupan 

perkawinan dan ciri-ciri pubertas 

belum selesai dengan sempurna. 

Para perempuan muda itu juga tidak 

bisa menolak hubungan seks yang 

dipaksakan suami sehingga berpotensi 

menderita penyakit atau infeksi menular 

seksual karena vagina belum cukup kuat 

dan lebih mudah terluka.

Hamil di usia sangat muda memiliki 

risiko yang tinggi terhadap naiknya 

tekanan darah. Seseorang bisa saja 

menderita pre-eklampsia, yang ditandai 

dengan tekanan darah tinggi, adanya 

protein dalam urin, dan tanda kerusakan 

organ lainnya. Pengobatan harus 

dilakukan untuk mengontrol tekanan 

darah dan mencegah komplikasi. Tetapi 

secara bersamaan hal ini juga dapat 

mengganggu pertumbuhan bayi dalam 

kandungan.

Hamil di usia remaja juga dapat 

menyebabkan anemia, yakni gangguan 

kesehatan yang disebabkan karena 

kurangnya zat besi. Untuk mencegah 

hal ini, ibu hamil dianjurkan untuk rutin 

mengonsumsi tablet tambah darah 

setidaknya 90 tablet selama masa 

kehamilan. Anemia saat hamil dapat 

meningkatkan risiko bayi lahir prematur 

dan kesulitan saat melahirkan. Anemia 

yang sangat parah saat kehamilan juga 

dapat berdampak pada perkembangan 

bayi dalam kandungan.

Kejadian bayi lahir prematur meningkat 

pada kehamilan di usia sangat muda. 

Bayi prematur ini pada umumnya 

mempunyai berat badan lahir rendah 

(BBLR) karena sebenarnya ia belum 

siap untuk dilahirkan (di usia kurang dari 

37 minggu kehamilan). Bayi prematur 

berisiko menderita gangguan sistem 

pernapasan, pencernaan, penglihatan, 

kognitif, dan masalah lainnya.

Lebih ngeri lagi, menurut National 

Health Service, perempuan di bawah 

usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan 

berisiko mengalami kematian saat 

persalinan. Pasalnya, di usia belia ini 

tubuh mereka belum matang dan siap 

secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, 

panggul mereka yang sempit karena 

belum berkembang sempurna juga 

dapat menjadi penyebab bayi meninggal 

saat dilahirkan.

Secara psikologis, mental pasangan 

muda belum sepenuhnya dewasa 

sehingga akan sering mengalami 

bentrok dan kekerasan dalam rumah 

tangga. Pernikahan dini membuat 

kesehatan psikis pasangan terganggu. 

Mereka pun jadi mudah cekcok dan 

bertengkar. Ujung-ujungnya salah 

satunya bisa jadi mengalami kekerasan 

dalam rumah tangga. Anak-anak pun 

bisa mengalami masalah psikologis, 

seperti depresi, trauma dan gangguan 

kecemasan. Biasanya hal tersebut terjadi 

karena melihat pertengkaran dan kasus 

kekerasan orangtua mereka yang masih 

belia. Dilansir dari UNICEF, kekerasan 

dalam rumah tangga lebih sering 

muncul di rumah dengan anak-anak 

kecil daripada remaja atau yang lebih 

tua. Tentunya hal tersebut akan sangat 

berpengaruh pada perkembangan 

psikologis anak-anak.

Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia), Susanto, menyayangkan 

maraknya pernikahan dini. Ia 

menggarisbawahi, pernikahan dini 

berdampak pada tidak terpenuhinya hak 

anak. Kata Susanto, setidaknya terdapat 

empat masalah yang muncul dari 

fenomena tersebut.

Pertama, masalah pendidikan. Jika 

seseorang menikah dini, maka hampir 

dipastikan ia tidak bisa melanjutkan 

sekolahnya. Kedua, masalah pengasuhan 

anak. Pelaku nikah dini dikhawatirkan 

belum memiliki kesiapan mental untuk 

membesarkan anak. Oleh karena itu, 

rentan terjadinya tindakan yang tidak 

diinginkan, seperti kekerasan dalam 

pengasuhan anak.

Ketiga, usia perkawinan. Anak yang 

menikah terlalu dini, sebenarnya ia 

belum memiliki mental yang matang 

sehingga ia rentan bercerai. Keempat, 

kesehatan reproduksi. Anak yang 

menikah terlalu dini berpotensi 

mengalami masalah reproduksi karena 

proses perkembangan fisiknya belum 

berjalan maksimal.

Menurut UNICEF (United Nations 

Children’s Fund) ada sejumlah alasan 

yang melatari pernikahan dini, terbanyak 

adalah alasan ekonomi. Selanjutnya 

adalah tingkat pendidikan yang rendah. 

Selain itu juga anggapan bahwa 

menikah adalah sumber rezeki untuk 

mendapatkan uang. Ada pula alasan 

mengikuti hukum adat dan agama, serta 

anggapan menikah bisa menjaga nama 

baik dan kehormatan keluarga.

Sementara itu, Ketua Fatayyat, organisasi 

perempuan Nahdlatul Ulama (NU), 

Anggia Ermarini seusai acara hari 

lahir PKB ke-21 kepada Republika.co 

menyebutkan kalau Fatayyat sebenarnya 

sepakat usia minimal adalah 20 tahun. 

Fatayat berkomitmen menghentikan 

kecenderungan pernikahan dini dengan 

merekomendasikan revisi Undang-

Undang (UU) Perkawinan Anak tentang 

usia minimal perempuan menikah, 

dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Nada 

yang hampir sama disuarakan oleh 

Pimpinan Pusat Aisyiyah, organisasi 

perempuan Muhamadiyyah, yang 

menyepakati minimal usia perempuan 

menikah jangan sampai melanggar UU 

Perlindungan Anak. Aisyiyah mempunyai 

buku Keluarga Sakinah sebagai 

referensi warga Muhammadiyah, yang 

menyebutkan usia minimal perempuan 

menikah memang bukan 16 tahun, 

tetapi 18 tahun dengan acuan UU 

Perlindungan Anak. 

Sekretaris PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur, 

seperti yang dikutip Republik Online 

setahun lalu mengatakan, sebenarnya 

Aisyiyah sudah lama mendiskusikan 

masalah pernikahan anak. Tri Hastuti 

menerangkan, berdasarkan diskusi 

Aisyiyah, pernikahan itu bukan hanya 

soal usia. Tapi juga soal kematangan 

emosional, biologis, dan ekonomi. 

Bicara soal kematangan biologis, 

perempuan bisa memiliki kehamilan 

yang sehat minimal di usia 20 tahun. 

Sedangkan soal kematangan ekonomi, 

usia 18 tahun yang notabene baru 

lulus SMA dinilai belum mandiri secara 

ekonomi. 

“Matang secara ekonomi, karena 

Allah melarang: ‘Janganlah kamu 

meninggalkan generasi yang lemah’. 

Kalau misalkan punya anak tapi secara 

ekonomi belum kuat, nanti anak-anak 

kita gimana pendidikannya?” ujarnya. 

Jadi, dikatakan Tri, meski UU 

Perlindungan Anak dijadikan patokan, 

Aisyiyah berpandangan, pernikahan 

bukan semata-mata bicara soal usia. 

Secara eksplisit, mungkin usia minimal 

perempuan untuk menikah lebih baik 

20 tahun. Karena sebenarnya di usia 18 

tahun juga banyak yang belum matang. 

Ia juga menyampaikan, anak-anak masih 

banyak yang tidak tahu akan bahaya 

menikah muda. Pendidikan reproduksi 

anak harus menjadi sebuah gerakan 

kultural untuk mencegah pernikahan 

dini. Sebab, angka kelahiran remaja di 

usia antara 15-19 tahun mencapai 41,8 

persen. Dan hal tersebut dikatakannya 

sebagai salah satu penyumbang angka 

kematian ibu di Indonesia. 

Sementara itu, Konggres Ulama 

Perempuan Indonesia (KUPI) yang 

berlangsung pada bulan Mei 2017 

di Cirebon, Jawa Barat salah satu 

keputusannya yakni penghapusan 

pernikahan anak atau pernikahan usia 

dini. Disebutkan, tujuan perkawinan 

adalah untuk membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia. Bagaimana 

seorang anak yang masih berusia 16 

tahun dapat menjalankan fungsinya 

sebagai istri untuk mendukung tujuan 

tersebut sementara yang bersangkutan 

belum mencapai kematangan fisik dan 

mental?

Bagaimana cara cegah bahaya 

pernikahan dini?

Untuk mencegah bahaya kesehatan 

akibat pernikahan dini, pendidikan bisa 

menjadi salah satu hal yang berperan 

penting. Pendidikan dapat memperluas 

wawasan anak dan remaja serta 

membantu meyakinkan mereka bahwa 

menikah haruslah dilakukan di saat 

dan usia yang tepat. Menikah bukanlah 

sebuah paksaan dan juga bukan sebuah 

jalan untuk terbebas dari kemiskinan.

Pendidikan juga bukan semata untuk 

pintar dalam mata pelajaran saja, 

namun untuk menambah wawasan 

anak agar bisa terampil dalam hidup, 

mengembangkan karier, dan cita-cita. 

Hal yang paling penting, pendidikan 

dapat memberi informasi mengenai 

tubuh dan sistem reproduksi diri sendiri 

ketika nanti akan menikah. 

Dari:berbagai sumber.
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UPAYA TIM NUSANTARA SEHAT GERAKKAN 
MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT

Kementerian Kesehatan 

tengah melakukan pendekatan 

secara komprehensif dengan 

mempertimbangkan setiap aspek isu 

kesehatan yang membutuhkan sinergi 

dan komitmen berbagai pihak agar 

dapat mencapai target pembangunan 

kesehatan. Salah satunya adalah 

dengan melakukan penempatan tenaga 

kesehatan berbasis tim yang disebut 

Nusantara Sehat.

Fokus kebijakan Kementerian Kesehatan 

untuk periode 2015-2019 adalah 

penguatan pelayanan kesehatan  

primer. Prioritas ini didasarkan pada 

permasalahan kesehatan yang 

mendesak seperti angka kematian 

ibu dan bayi yang masih tinggi, angka 

gizi buruk, serta angka harapan hidup 

yang sangat ditentukan oleh kualitas 

pelayanan primer. 

Penguatan pelayanan kesehatan 

primer mencakup 3 hal, yakni fisik 

(pembenahan infrastruktur), sarana 

(pembenahan fasilitas), dan sumber 

daya manusia (penguatan tenaga 

kesehatan). Pemerintah Pusat telah 

melakukan berbagai program dalam 

rangka meningkatkan akses dan 

mutu pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat terutama pada daerah 

tertinggal, perbatasan, dan kepulauan 

terluar (DTPK), serta daerah bermasalah 

kesehatan (DBK) melalui penempatan 

tenaga kesehatan secara merata. Namun 

demikian, masih dibutuhkan suatu 

model penempatan tenaga kesehatan 

yang komprehensif melalui pendekatan 

promotif, preventif, dan kuratif.

Maka dibentuklah Nusantara Sehat 

yang bertugas melaksanakan program-

program kesehatan secara terintegrasi 

serta memberikan pelayanan kesehatan 

secara optimal di tingkat pelayanan 

dasar, terutama di Puskesmas sangat 

terpencil di wilaya DTPK dan DBK, 

dengan masa tugas selama 2 tahun. 

Penugasan khusus tenaga kesehatan 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

amanat Undang-undang No. 36 Tahun 

2014 Pasal 23 ayat (2).  

Oleh PURWATI

Pada Mei lalu, tim humas dari 

Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat melihat dari 

dekat pelaksanaan Tenaga Kesehatan 

Nusantara Sehat batch IX di Kabupaten 

Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kegiatan Tim Nusantara Sehat di 

Puskesmas Lenangguar Kabupaten 

Sumbawa untuk saat ini adalah 

menjalankan program yang telah 

disusun dan disepakati bersama oleh 

pihak Puskesmas. Hingga saat ini Tim 

Nusantara Sehat bekerja sama dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan 

Puskesmas serta membantu dalam 

memberi pelayanan kesehatan kepada 

pasien yang datang ke Puskesmas. 

Penanggung jawab layanan Poli 

Gigi dan Mulut, drg. Suci Haryati 

Amiruddin bertanggung jawab pula 

dalam pembuatan laporan. Ia juga 

melakukan beberapa tugas yang 

lain, yakni memberikan penyuluhan 

di sekolah menengah atas tentang 

pentingnya menjaga kesehatan gigi 

dan mulut dengan cara mengurangi 

angka karies gigi, berpartisipasi dalam 

kegiatan posyandu dengan memberikan 

penyuluhan mengenai makanan yang 

tepat untuk ibu hamil serta masa 

pertumbuhan dan cara perawatan gigi 

pada balita, memberikan penyuluhan 

mengenai berbagai penyakit mulut 

serta manifestasinya terhadap penyakit 

sistemik dalam kegiatan tahunan yang 

dihadiri oleh kader dan masyarakat 

lainnya, ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan PIS-PK, serta melakukan 

kegiatan program tim Nusantara Sehat 

yakni GISEMAS (Peduli Gigi Masyarakat). 

“Selama ini tim melakukan pelayanan 

dan kegiatan di lapangan dan turun 

berpartisipasi membantu kegiatan tim 

dan mengikuti lomba UKS sementara 

untuk anak PAUD dan mendapat 

juara ke III. Inovasi yang dilakukan 

adalah  UKGMD yaitu penyuluhan gigi 

terhadap masyarakat ibu hamil dan ibu 

dengan balita. Namun masih terdapat 

beberapa kendala yakni masalah gigi dan 

mulut masih kurang ditangani secara 

komprehensif,” ungkap drg. Suci.

Ada cukup banyak pengalaman menarik 

dialami tim pada saat pendataan 

Program Indonesia Sehat melalui 

Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Terdapat 

dua dusun yang sulit dijangkau yaitu 

Dusun Teladan dan Dusun Kuang 

Jeringo. Perjalanan yang dilalui sangat 

ekstrim dan dibutuhkan pelindung 

khusus. 

Siapa sajakah yang terlibat dalam tim ini? 

Ada seorang ahli gizi, Arif Busyron yang 

menjadi penanggung jawab program 

gizi dan tumbuh kembang bayi dan 

balita di Posyandu. Sedangkan untuk PIS-

PK, ia melakukan survei dan pendataan 

masalah yang ada di masyarakat. Ada 

pula Dwi Rizal, anggota tim Kesehatan 

Lingkungan yang selama ini melakukan 

program Sanitasi Perkotaan Berbasis 

Masyarakat (SPBM) seperti pengecekan 

kualitas air dan pemberian infeksisidan 

dan CTU. Firmansya Bir Sinaga bertugas 

di bagian Promosi Kesehatan yang turun 

ke sekolah sekolah. Martha Susanti, 

salah seorang perawat yang selama ini 

melakukan pelayanan di Unit Gawat 

Darurat dan rawat inap dengan pasien 

pERistiwa

KeteRANGAN FOtO

Kegiatan Tim Nusatara Sehat di Puskesmas Lenangguar
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Penting membantu
proses pertumbuhan

Meningkatkan daya
tahan tubuh terhadap
penyakit dan infeksi
seperti campak,
diare dan ispa

Baik untuk kesehatan
mata, serta bisa
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kelainan atau penyakit
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sebagian besar korban kecelakaan lalu 

lintas. Tugas lainnya adalah melakukan 

pendataan Keluarga Sehat (PIS PK) 

di desa sulit (Teladan dan Kuang 

Jeringo), penjaringan anak sekolah, 

berpartisipasi dalam program imunisasi 

MR untuk anak umur 0-14 tahun, 

serta mengikuti PROLANIS. Kesulitan 

yang dihadapi antara lain manajemen 

dan kurangnya pengetahuan. Diana, 

melakukan Pelayanan MTBS yang 

terdiri dari konsultasi dan pengobatan, 

Pelayanan KB berupa konseling KB 

dan pemasangan alat kontrasepsi, 

penyuluhan kampong KB, dan 

melaksanakan tugas piket di RANAP 

ruang bersalin (menolong persalinan 

dan pemantauan masa nifas). Diana 

menemukan beberapa kesulitan di 

lapangan yakni banyak ibu yang tidak 

mau datang ke fasilitas pelayanan 

kesehatan sehingga petugasharus 

melakukan jemput bola. Sedangkan 

inovasi berupa jaga ibu hamil dari 

anemia baru sebatas sosialisasi.

Pirmasari Kartini Sinaga, menjadi 

penanggungjawab program Promkes 

di Puskesmas Lenangguar, dan 

pelaksanaan Posyandu, membantu 

program PKPR di Puskesmas 

Lenangguar, membantu egiatan di 

Posyandu seperti penimbangan dan 

pengukuran TB & BB, pemberian 

Vitamin A dan obat cacing, penyuluhan 

kesehatan. Pirmasari juga terlibat dalam 

peyuluhan di sekolah, melakukan 

pendataan Keluarga sehat (PIS PK) di 

desa sulit (Teladan dan Kuang Jeringo), 

dan membantu pelayanan di Puskesmas 

dalam loket pendaftaran pasien. 

Di Kabupaten Lombok Timur, ada 

ahli gizi Mitahulyana, yang melakukan 

kunjungan ke Puskesmas Sambelia sejak 

pasca bencana November 2018 guna 

membantu proses rehabilitasi. Salah satu 

program yang dijalankan adalah UKGS 

yakni pembinaan gizi anak sekolah. 

Koordinator Gizi, Nurlaila melaksanakan 

program gizi seperti pemberian 

PMT bagi balita di dalam dan di luar 

Puskesmas Sambelia, dengan dibantu 

tim Nusantara Sehat. 

Di Puskesmas Blanting, Tim Nusatara 

Sehat melakukan berbagai kegiatan 

mengikuti program yang sudah ada 

yakni membagikan buah dan aneka 

kegiatan yang menjadi bagian Gerakan 

Masyaraakat Hidup Sehat seperti 

melakukan senam bersama, praktek 

pembuatan makanan seha, serta 

membersihkan sampah di tempat 

pengungsian.  Kepala Puskesmas 

Blanting, Al Muhtar merasa sangat 

terbantu sekali dengan adanya Tim 

Nusantara Sehat yang melakukan 

penyuluhan keliling dan pengobatan. 

Harapannya kontrak kerja tenaga 

kesehatan Nusantara Sehat bisa 

diperpanjang. 

Salah seorang bidan, Juliana, 

membawahi empat desa dalam kurun 

waktu 2013 - 2018. Saat bencana 

melanda desa tersebut pada 29 Juli 

2018 silam, banyak korban yang 

mengalami cedera kepala dan patah 

tulang. Seorang dokter gigi, drg. Dea, 

telah banyak melakukan tugasnya dalam 

pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas 

berupa penyuluhan gigi dan mulut 

kepada anak sekolah, Posyandu, serta 

membantu peduli  bencana. Seorang 

apoteker, Dewi, sejak Januari 2018 

telah melayani pasien di apotik  serta 

menyiapkan kebutuhan obat-obat pada 

saat bencana dan pasca bencana. yosi 

Ahmad Saputra, lebih kepada PHBS. 

Menurutnya selama ini masyarakat 

masih mengurus bantuan-bantuan 

gempa,  kesehatan kurang diperhatikan, 

sehingga pasca gempa banyak desa 

terkena demam berdarah (DBD).

KeteRANGAN FOtO

Pemberian PMT  di tempat pengungsian

KeteRANGAN FOtO

drg. Dea menjelaskan menggosok gigi yang 
benar dan dipraktekan langsung oleh siswa-
siswi SD

KeteRANGAN FOtO

Di Posyandu, tim Nusantara Sehat memberikan buah sebagai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



28 Edisi 02 2019 29Edisi 02 2019

pERistiwa

mEnKEs lantiK diREKtuR 
KEsEhatan KEluaRga

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek 

resmi melantik Direktur Kesehatan 

Keluarga, dr. Erna Mulati, MSc-CMFM. 

Kepada Erna, Menkes Nila mengatakan 

angka kematian ibu (AKI) masih menjadi 

perhatian meskipun jumlah persalinan 

yang ditolong oleh tenaga kesehatan 

meningkat.

''Kondisi ini karena kualitas pelayanan 

kesehatan ibu belum memadai dan 

kondisi ibu hamil yang tidak sehat, serta 

faktor lainnya,'' kata Menkes Nila pada 

saat pelantikan berlangsung di gedung 

Kementerian Kesehatan, Selasa (16/4).

Sedangkan, penyebab kematian pada 

kelompok perinatal adalah berat bayi 

lahir rendah. Menkes mengatakan 

kondisi ibu pada saat sebelum dan 

selama kelahiran amat menentukan 

kondisi bayi.

Tantangan ke depan adalah menyiapkan 

calon ibu agar benar-benar siap hamil, 

melahirkan, dan menjaga kesehatan 

Oleh EMA PUSPITA

lingkungan agar mampu melindungi bayi 

dari infeksi.

''Dengan keadaan di atas saya minta 

agar Saudari merumuskan strategi AKI 

dan AKB dengan pendekatan siklus 

kehidupan,'' kata Menkes Nila.

Sebelumnya dr. Erna Mulati menjabat 

sebagai Kasubdit Penanggulangan 

Masalah Gizi, Direktorat Gizi.

pERistiwa



30 Edisi 02 2019 31Edisi 02 2019

pERistiwa

blOKiR iKlan ROKOK di intERnEt

Akhir-akhir ini telah marak iklan rokok 

yang ditayangkan melalui media sosial, 

youtube, internet maupun media online 

lainnya. Sangat meresahkan, karena iklan 

ini dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat pengguna media online, 

tidak terkecuali anak-anak dan remaja. 

Hal ini menjadi persoalan yang serius, 

karena anak-anak dan remaja mudah 

terpengaruh oleh iklan, dan saat ini ini 

mereka lebih dekat dengan media online 

melalui smart phone yang dimiliki. 

Anak dan remaja menjadi  target utama 

iklan rokok dan merupakan generasi 

asli digital (digital native) dengan tingkat 

penggunaan media online yang tinggi. 

Iklan rokok yang kerap muncul secara 

otomatis di berbagai situs media online 

memaksa penggunanya untuk melihat 

iklan tersebut.

Riset Kesehatan Dasar 2018 menyatakan 

bahwa terjadi peningkatan prevalensi 

perokok anak dan remaja usia 10 18 

tahun dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 

9,1% di tahun 2018.

 Peningkatan prevalensi perokok anak 

dan remaja ini antara lain terjadi karena 

tingginya paparan iklan rokok di berbagai 

media, termasuk media internet 

(teknologi informasi). Penggunaan 

media internet yang demikian 

tinggi dalam masyarakat Indonesia, 

termasuk oleh anak dan remaja, telah 

dimanfaatkan oleh industri rokok untuk 

beriklan di media internet dalam tahun-

tahun terakhir ini.

Oleh DWIADI 

Paparan iklan rokok pada media online 

terdapat dari youtube (83%), website 

(58,4%), instagram (57,2%), game 

online (36,4%). 10% remaja mempunyai 

kecenderungan untuk merokok setelah 

melihat iklan rokok di media daring. 

(LSPR, 2018)

Terdapat 171 juta pengguna internet 

pada tahun 2018. Kelompok pengguna 

internet terbesar adalah mereka yang 

berusia 15-19 tahun. Pada kelompok 

usia ini, 91% adalah pengguna internet. 

Persentase kelompok usia lain adalah 

sebagai berikut, usia 5-9 (25.2%),10-14 

(66,2%), 15-19 (91%), 20-24 (88,5%), 25-

29 (82,7%). (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia, APJII, 2018)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 109 Tahun 2012 Tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung 

Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 

Bagi Kesehatan yang bertujuan untuk 

(1) Melindungi kesehatan perseorangan, 

keluarga, masyarakat, dan lingkungan 

dari bahaya bahan yang mengandung 

karsinogen dan zat adiktif dalam produk 

tembakau yang dapat menyebabkan 

penyakit, kematian, dan menurunkan 

kualitas hidup; (2) Melindungi penduduk 

usia produktif, anak, remaja, dan 

perempuan hamil dari dorongan 

lingkungan dan pengaruh iklan dan 

promosi untuk inisiasi penggunaan dan 

ketergantungan terhadap bahan yang 

mengandung zat adiktif berupa produk 

tembakau; (3) Meningkatkan kesadaran 

dan kewaspadaan masyarakat terhadap 

bahaya merokok dan manfaat hidup 

tanpa merokok; dan (4) Melindungi 

kesehatan masyarakat dari asap rokok 

orang lain. 

Lebih lanjut Iklan Rokok Diatur Sebagai 

Berikut dalam pasal 27, 30 dan 39 yaitu :

· Mencantumkan  peringatan  

kesehatan  dalam  bentuk gambar  

dan  tulisan  sebesar  paling  sedikit  

10% (sepuluh persen) dari total durasi 

iklan dan/atau 15% (lima belas persen) 

dari total luas iklan;

· Mencantumkan penandaan/tulisan 

“18+” dalam iklan produk tembakau;

· Tidak  memperagakan,  

menggunakan,  dan/atau 

menampilkan   wujud  atau  bentuk  

rokok  atau  Sebutan  lain  yang  dapat  

diasosiasikan  dengan  merek produk 

tembakau;

· Tidak  mencantumkan  nama  produk  

yang bersangkutan adalah rokok;

· Tidak  menggambarkan  atau  

menyarankan  bahwa merokok 

memberikan manfaat bagi kesehatan;

· Tidak  menggunakan  kata  atau  

kalimat  yang menyesatkan;

· Tidak  merangsang  atau  

menyarankan  orang  untuk merokok;

· Tidak  menampilkan  anak,  remaja,  

dan/atau  wanita hamil dalam bentuk 

gambar dan/atau tulisan;

· Tidak  ditujukan  terhadap  anak,  

remaja,  dan/atau wanita hamil; 

· Tidak  menggunakan  tokoh  kartun  

sebagai  model iklan; dan

· Tidak  bertentangan  dengan  norma  

yang  berlaku dalam masyarakat.

· Tidak Bentuk gambar atau foto, 

menayangkan, menampilkan atau 

menampakkan orang sedang 

merokok, memperlihatkan batang 

Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok 

atau yang berhubungan dengan 

Produk Tembakau serta segala 

bentuk informasi Produk Tembakau 

di media cetak, media penyiaran, 

dan media teknologi informasi 

yang berhubungan dengan kegiatan 

komersial/iklan atau membuat orang 

ingin merokok.

· Pasal 30. Selain pengendalian Iklan 

Produk Tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27, iklan di 

media teknologi informasi harus 

memenuhi ketentuan situs merek 

dagang Produk Tembakau yang 

menerapkan verifikasi umur untuk 

membatasi akses hanya kepada orang 

berusia 18 (delapan belas) tahun ke 

atas.

Untuk itu Kementerian Kesehatan 

meminta Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (Kemkominfo) untuk 

memblokir iklan rokok di media 

internet. Permintaan pemblokiran 

tersebut disampaikan melalui surat 

dari Menteri Kesehatan kepada 

Menteri Komunikasi dan Informatika. 

Permintaan pemblokiran ini merupakan 

upaya untuk menurunkan prevalensi 

merokok pada masyarakat, khususnya 

anak-anak dan remaja. Data mengenai 

tingkat prevalensi perokok anak dan 

remaja menunjukkan angka yang 

mengkhawatirkan.

Kementerian Kesehatan meyakini bahwa 

Kemkominfo memiliki kesepahaman 

yang sama dengan Kementerian 

Kesehatan dalam hal mendukung 

pembangunan kesehatan masyarakat.

Harapannya kami dapat melindungi 

kesehatan perseorangan, keluarga, 

masyarakat, dari bahaya merokok 

terutama kalangan anak-anak remaja.

sehingga dapat menurunkan prevalensi 

merokok pada remaja dan anak-anak.
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tERminal tiRtOnadi mEnJadi cOntOh 
tERminal sEhat di indOnEsia

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

(GERMAS) merupakan suatu tindakan 

sistematis dan terencana yang dilakukan 

secara bersama-sama oleh seluruh 

komponen bangsa dengan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan berperilaku 

sehat untuk meningkatkan kualitas 

hidup. Pelaksanaan GERMAS harus 

dimulai dari keluarga, karena keluarga 

adalah bagian terkecil dari masyarakat 

yang membentuk kepribadian.

GERMAS dapat dilakukan dengan cara: 

Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi 

sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak 

mengonsumsi alkohol, Memeriksa 

kesehatan secara rutin, Membersihkan 

lingkungan, dan Menggunakan jamban. 

Terminal sebagai salah satu tempat 

berkumpul dan bertemunya banyak 

orang merupakan tempat yang harus 

dikelola dengan baik agar terhindar 

dari risiko penularan penyakit bagi para 

penggunanya baik petugas, pengemudi, 

penumpang, pedagang dan pengunjung 

terminal. 

Para penumpang yang dalam kondisi 

sehat harus dijaga agar jangan sampai 

mengalami sakit selama perjalanan 

sampai tiba di tempat tujuan akibat 

kondisi lingkungan terminal yang tidak 

sehat.

GERMAS dapat diimplementasikan di 

terminal sebagai bagian dari upaya 

mewujudkan terminal yang sehat, 

aman dan nyaman dengan optimalisasi 

pelayanan dan penggunaan fasilitas/

sarana yang ada di terminal termasuk 

pos kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan bagi penumpang maupun 

sopir yang mengalami gangguan 

kesehatan selama berada di terminal, 

ruang laktasi untuk mendukung proses 

menyusui yang nyaman bagi ibu kepada 

bayi atau  anaknya, sarana sanitasi dalam 

mendukung implementasi 5 (lima) pilar 

sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 

antara lain:

1) penyediaan toilet yang sesuai 

persyaratan sanitasi sebagai 

implementasi pilar satu yaitu stop 

Oleh HERI SUDARyATNO

buang air besar sembarangan 

(babs), 

2) sarana cuci tangan pakai sabun 

(wastafel dengan air mengalir 

sebagai implementasi pilar 2,

3) penyediaan pangan dan air yang 

aman dan sehat di terminal sebagai 

implementasi pilar 3, 

4) penyediaan tempat sampah sesuai 

standar sebagai implementasi pilar 

4, 

5) serta pengelolaan limbah cair 

sebagai implementasi pilar 5.

Pemeriksaan kesehatan dan tes 

penggunaan narkoba bagi  pengemudi 

juga dilakukan demi keamanan dan 

keselamatan penumpang selama dalam 

perjalanan. 

Untuk mewujudkan pangan sehat 

di Terminal Tirtonadi telah dilakukan 

Pembinaan Tempat Pengelolaan 

Pangan dengan melakukan Inspeksi/

penilaiankeamanan Pangan terhadap 

pERistiwa

40 tempat pengelolaan pangan (86,65% 

memenuhi syarat), pengambilan Sampel 

pangan untuk dilakukan pemeriksaan 

pangan secara bakteriologis dan kimia 

serta dilakukan penyuluhan keamanan 

pangan bagi pedagang. Berdasarkan 

penilaian tersebut diatas warung/rumah 

makan yang memenuhi syarat diberikan 

stiker tanda keamanan pangan.

Kolaborasi dan kerjasama yang baik 

sekali antara Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Kesehatan dan Pemerintah 

Daerah setempat serta CSR menuju 

terwujudnya terminal yang sehat, aman 

dan nyaman di Terminal Tirtonadi Solo 

ini. 

Kedepannya kerjasama ini terus 

berkelanjutan tidak hanya di Terminal 

Tirtonadi Solo tetapi dapat direplikasikan 

juga terminal-terminal lain di Indonesia.
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asa sEhat nusantaRa di sangihE

Sangihe adalah Pulau Kecil, kalau kita 

cari di Peta, terlihat sebagai sebuah titik 

saja. Jangan cari Kendahe dan Pintareng, 

pasti sulit menemukannya, untungnya 

saat ini gadget sangat membantu 

mencarinya. 

Sebenarnya Sangihe sejak lama sudah 

maju dan banyak berhubungan dengan 

bangsa Filipina, baik dari Aspek ekonomi, 

Perdagangan dan Perikanan yang 

dilakukan melalui transaksi di laut dan 

di darat, terkadang dengan cara barter 

kebutuhan hidup.

Dengan adanya Progran Nusantara 

Sehat, Sangihe menuai berkah 

kesempatan mempercepat kesetaraan 

Status Kesehatan yang lebih baik. Semua 

Program kerja yang di usulkan Tim 

Nusantara Sehat tentu saja memutuhkan 

dukungan dari semua Pihak, Pemerintah, 

Stake Holder dan Masyarakat. Baik dalam 

anggaran, komunikasi yang baik dan 

respon cepat terhadap masalah yang 

ada, khusus jajaran Kesehatan tentunya 

wajib melakukan Pemantauan dan 

Penilaian Formal dan Informal.

Personil Batch 8 ada 5 orang terdiri 

dari: Tenaga Keperawatan, Tenaga 

Kebidanan, Tenga  Farmasi, tenaga 

Kesehatan Masyarakat Kesehatan 

Lingkungan dan Personil Batch 12 ada 

6 orang Teambased terdiri dari: Tenga 

Farmasi, Tenaga Keperawatan, Tenaga 

Medis, Tenaga Teknik Biomedika, 

Tenaga Kebidanan. dan 1 orang Individu  

Tenaga Kesehatan Lingkungan. Mereka 

berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Alor. 

Berbagai Suku, Budaya dan Agama 

namun satu tekad Mengabdi di Sangihe 

Demi Sebuah ASA, “SANGIHE SEHAT”

Selain Tekad dan pendidikan formal 

tentu saja mereka sudah dibekali 

Innovasi untuk menyehatkan 

masyarakat, kegiatan Promotif dan 

Preventif dalam rangka menurunkan 

biaya kesehatan dan kesiapan fisik juga, 

Budaya mereka kenali sekilas mana 

kala berinteraksi dengan teman dari 

berbagai wilayah pada saat pembekalan. 

Oleh RAMADANURA

Semua teramat singkat, namun sebagai 

generasi Milenial pastinya mereka cepat 

berpikir, bertindak dan beradaptasi, kita 

sebagai Pendamping hanya  mengamati, 

mengarahkan dan mensehati manakala 

melihat ada yang kurang baik,

Batch 12 mengusulkan 6 Usulan 

Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat 

(UKM) dan 3 Kegiatan Upaya Kesehatan 

Perorangan (UKP)  yang telah disetujui 

untuk diimplementasikan di wilayah 

kerja Puskesmas Pintareng, diketahui 

Kabupaten Sangihe dan Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, 

Kegiatan tersebut adalah:

A. Upaya Kesehatan Masyarakat:

1.  Pemberian Reward terhadap 

ibu yang menyelesaikan 

pemberian ASI Eksklusif

2.  Home Visit terhadap pasien 

dengan Kasus Gizi Kurang

3.  Melaksanakan Kelas Ibu Balita

4.  Memuat Pos Gizi

pERistiwa

5.  Melaksanakan Rembuk Stunting 

dalam upaya Penurunan angka 

Stunting

6. Membuat Media sederhana 

yang di butuhkan untuk 

melaksanakan tugas 

penyuluhan dan Edukasi 

kesehatan di Pintareng

B. Upaya Kesehatan Perorangan :

1. Kegiatan di Poliklinik Kesehatan 

Ibu dan Anak

2. Kegiatan di Poliklinik Umum

3. Kegiatan di Poliklinik Gizi

Pemda dan Dinkes Kabupaten 

Kepulauan Sangihe berkomitmen untuk : 

(1) Mendukung Nusantara Sehat, dengan 

pemenuhan sarana dan prasarana secara 

bertahap; (2) Membantu pengurusan 

STR atau SIP tim yang akan ditugaskan; 

(3) Menerima masukan langsung dari 

tim Nusantara Sehat yang merupakan 

gambaran langsung di daerah serta (4) 

NST batch 8 dan Pendamping diterima Bupati dan OPD Kab. 
SANGIHE

NST batch 12 NSI dan para Pendmping Bersama Kadinkes Kab & 
Asisten KESRA Kabupaten Sangihe

NST batch 8 dan Pendamping tiba di KENDAHE NS & Pendamping bersama Kadinkes dan kepala OPD Kab 
Kepulauan SANGIHE serta LP/LS

Memberikan jaminan keamanan dengan 

memberikan nomor telepon penting di 

Kabupaten agar Tim Nusantara Sehat 

bisa langsung berhubungan bila ada 

permasalahan di lapangan selama 

melaksanakan tugas.

Harapan terbesar Pemerintah daerah 

adalah Tim Nusantara sehat mampu 

merubah perilaku masyarakat yang 

tadinya tidak sehat menjadi sehat, 

mampu merubah masyarakat terutama 

untuk daerah SANGIHE
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KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) 

telah mencanangkan program Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sejak 

dua tahun lalu. Namun, implementasinya 

hingga kini belum maksimal.  

Germas muncul berdasarkan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 1/2017. Inpres 

tersebut mengamanatkan kepada para 

Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, Dirut 

BPJS Kesehatan, para Gubernur dan 

Bupati/Walikota untuk menetapkan 

kebijakan dan mengambil langkah-

langkah sesuai tugas, fungsi, dan 

kewenangan masing-masing. 

Program itu dicanangkan dengan 

melakukan peningkatan aktivitas fisik, 

perilaku hidup sehat, penyediaan pangan 

sehat dan percepatan perbaikan gizi, 

peningkatan pencegahan dan deteksi 

dini penyakit, kualitas lingkungan, serta 

edukasi hidup sehat.

Sayangnya, Germas baru bergaung 

di lingkungan sektor kesehatan saja. 

Padahal, program itu seharusnya 

dilakukan seluruh kementerian dan 

lembaga pemerintah terkait lainnya, 

termasuk masyarakat luas. Contoh 

sederhana pelaksanaan kegiatan 

Germas antara lain melakukan aktivitas 

fisik, mengonsumsi sayur dan buah, 

tidak merokok, tidak mengonsumsi 

alkohol, memeriksakan kesehatan 

secara rutin, membersihkan lingkungan, 

serta menggunakan jamban sehat. 

Dari ketujuh kegiatan Germas tersebut, 

terdapat tiga aktivitas utama, yaitu 

melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi 

buah dan sayur, serta memeriksakan 

kesehatan secara berkala. 

Di Kemenkes terlihat beberapa kegiatan 

Germas sudah berjalan dengan baik. 

Misalnya setiap Jum’at dilakukan 

senam, dan pada setiap bulannya 

ada pengukuran kebugaran setelah 

melakukan aktivitas olahraga lari/jalan 

cepat dengan metode yang telah 

dirancang sedemikian rupa sesuai 

dengan usia. 

Selain itu juga telah tersedia lapangan 

olahraga bulutangkis meskipun belum 

dimanfaatkan secara maksimal. 

Keberadaan ruang khusus yang 

dilengkapi fasilitas treathmill, sepeda 

statis, angkat beban, dan instruktur 

senam menambah daftar penunjang 

kegiatan germas. Bahkan, Kemenkes 

juga sudah menyiapkan klinik sebagai 

fasilitas kesehatan untuk pegawai dan 

keluarganya dalam upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat.

Lau bagaimana dengan makan buah 

dan sayur? Tampaknya juga belum 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Lihat saja pelaksanaan rapat-rapat atau 

pertemuan-pertemuan, konsumsi yang 

dihidangkan hanya berupa kudapan 

yang banyak mengandung karbohidrat.  

Kondisi itu perlu mendapat perhatian 

serius. 

Apalagi, makan siangnya lebih banyak 

mengonsumsi makanan cepat saji 

Oleh IRWAN BATUSANGKAR

PERLU SOSIALISASI LEBIH INTENSIF AGAR 
pROgRam gERmas lEbih Optimal

sERba-sERbi

seperti junkfood tanpa mengindahkan 

aspek germasnya. Seyogyanya sajian 

hidangan itu ada unsur sayuran 

dengan tidak mengabaikan kebutuhan 

karbohidrat dan protein hewani. 

Sejatinya banyak lintas sektor terkait 

lainnya yang turut serta dalam proses 

penyuksesan program Germas. Sebut 

saja Kemenpora, Kemendikbud, 

Kemenag, Kementan, KKP, Kemenhub, 

Kemendag, Kemenkeu, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kemenpan & 

RB, Badan POM, Pemerintah 

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, 

dan sebagainya. Namun pada 

pelaksanaannya belum terlihat secara 

nyata bentuk atau wujud dari program 

Germas dimaksud. Sebagai contoh 

misalnya di dunia penerbangan, 

tampaknya Kemenkes perlu melakukan 

sosialisasi kepada beberapa maskapai 

yang menyediakan kudapan yang 

selama ini banyak mengandung 

karbohidrat, diupayakan untuk 

mengganti kudapan dengan kandungan 

buah dan sayur kepada para penumpang 

pesawat.

Sejauh ini pemerintah sudah 

mensosialisasikan program Germas 

ini kepada masyarakat umum sampai 

ke tingkat pusat kesehatan masyarakat 

(puskesmas), meskipun belum terlihat 

aplikasinya secara optimal. Dinas 

Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota diketahui pun sudah 

melaksanakan program Germas 

meskipun sebatas di lingkungan 

internalnya, dan belum optimal 

dalam  melibatkan Pemerintah Daerah 

setempat dan masyarakatnya, karena 

masih bersifat proyek dan ceremonial, 

dan belum dapat menggugah hakikat 

germas untuk menjadi suatu kebutuhan 

masyarakat untuk hidup sehat.

Aspek Pengawasan

Inspektorat Jenderal selaku APIP 

sesuai dengan tugas fungsinya untuk 

mengawal program Kemenkes agar 

dapat berjalan secara berdaya guna 

dan berhasil guna sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan pasal 622 yang 

menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal 

mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengawasan intern di Kementerian 

Kesehatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Lalu bagaimana Inspektorat Jenderal 

Kemenkes dapat mengawal program 

germas tersebut? Hal ini dapat dilakukan 

melalui berbagai kegiatan diantaranya 

audit, reviu, evaluasi, konsultansi. Reviu 

RKA-K/ L oleh APIP dilakukan untuk 

memberikan keyakinan terbatas (limited 

assurance) dan memastikan kepatuhan 

penerapan kaidah-kaidah perencanaan 

penganggaran, dan difokuskan pada 

kelayakan anggaran untuk menghasilkan 

sebuah keluaran (output) program atau 

keluaran (output) kegiatan; kepatuhan 

dalam penerapan kaidah-kaidah 

perencanaan penganggaran antara 

lain penerapan standar biaya masukan, 

standar biaya keluaran, dan standar 

struktur biaya, penggunaan akun, 

hal-hal yang dibatasi, pengalokasian 

anggaran untuk kegiatan yang didanai 

dari penerimaan negara bukan pajak, 

pinjaman hibah luar negeri, pinjaman 

hibah dalam negeri, dan surat berharga 

syariah negara, penganggaran badan 

layanan umum, kontrak tahun jamak, 

dan pengalokasian anggaran yang akan 

diserahkan menjadi penyertaan modal 

negara pada badan usaha milik negara; 

kepatuhan mencantumkan penandaan 

anggaran pada level keluaran (output) 

Kegiatan sesuai dengan nawa cita, 

prioritas nasional, janji Presiden, dan 

Tematik APBN; kelengkapan dokumen 

pendukung RKA-K/ L  (antara lain 

RKA Satker, TOR/ RAB, dan dokumen 

pendukung terkait lainnya; dan rincian 

anggaran yang digunakan untuk 

mendanai inisiatif baru dan/atau rincian 

anggaran angka dasar yang mengalami 

perubahan pada level komponen.

Program germas merupakan program 

kesehatan masyarakat pada Direktorat 

Jenderal Kesehatan Masyarakat pada 

Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Inspektorat 

Jenderal melakukan reviu RKA-K/L pada 

pagu anggaran dan alokasi anggaran. 

Kegiatan reviu yang dilakukan oleh 

Inspektorat Jenderal pada program 

germas di pusat meliputi dua output, 

yang pertama sosialisasi germas, dan 

kedua koordinasi lintas sektor terkait 

pelaksanaan germas. Pada output yang 

pertama mencakup beberapa kegiatan 

diantaranya pelaksanaan sosialisasi 

dan FGD; penguatan kegiatan prioitas 

germas di daerah, dan orientasi kader 

posyandu. Selanjutnya pada ouput 

kedua mencakup kegiatan koordinasi 

tingkat pusat terkait penguatan promotif 

dan preventif; konsolidasi pelaksanaan 

kegitan promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat.  Sementara 

pada pada dana dekonsentrasi di tingkat 

provinsi pendanaannya untuk kegiatan 

Koordinasi LS/LP dan Implementasi 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

Lantas apakah kesemua ouput dan 

kegiatan pada program germas 

diatas sudah cukup memadai untuk 

memasyarakatkan germas secara 

optimal? Tampaknya ini perlu 

mendapat perhatian pihak APIP dalam 

melaksanakan reviu terhadap program 

germas baik di tingkat pusat maupun 

daerah.
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Perubahan tingkat pendidikan 

menggiring terjadinya perubahan jenis 

pekerja kasar lapangan (Blue Collar 

Worker) menjadi Pekerja Profesional 

perkantoran (White Collar Worker). 

Perubahan ini bukan berarti tidak 

berisiko dimana pekerja kantoran hanya 

duduk, tinggal dalam ruangan ber-AC 

yang nyaris tanpa sengatan matahari 

dibandingkan dengan pekerja kasar yang 

beraktifitas keras, menggunakan otot 

yang riskan terhadap timbulnya berbagai 

risiko kecelakaan dan kesehatan kerja. 

Semua pekerjaan kantoran ataupun 

pekerja kasar selalu ada risiko, namun 

semua risiko yang ada bisa kita 

kendalikan berdasarkan karakteristik 

risiko di tempat kerjanya masing-masing.

Rutinitas orang kantoran yang 

menghabiskan minimal sepertiga 

waktunya dalam sehari tidak jauh 

dari duduk di meja, mengetik, ngemil 

atau makan minum berlebihan 

dan  cenderung kurang gerak atau 

aktifitas fisik sangat berisiko terjadinya 

kegemukan (obesitas), penyakit 

denegeratif (jantung, diabetes, dll) atau 

berbagai risiko kesehatan lainnya. Selain 

itu kondisi perkantoran modern dalam 

gedung bertingkat berisiko terjadinya 

kecelakaan kerja terutama akibat dari 

kondisi bangunan yang tidak aman atau 

dalam keadaan darurat bencana dan 

kebakaran. 

Prevalensi penyakit Diabetes Melitus dan 

penyakit jantung berdasarkan Riskesdas 

2018 menunjukan bahwa kelompok 

pekerja sektor formal seperti PNS/TNI/

Polri/BUMN/BUMD dan berdasarkan 

tingkat pendidikan dalam hal ini 

lulusan Diploma dan Perguruan Tinggi 

berada pada urutan tertinggi. Selain 

itu prevalensi hipertensi hasil diagnosa 

dokter  menurut Riskesdas 2018 pun 

mempunyai nilai cukup tinggi yaitu 

28,3% pada lulusan Diploma/ Perguruan 

Tinggi dan 36,9% hipertensi berada pada 

pekerja sektor formal termasuk pekerja 

perkantoran. Sedangkan pada kelompok 

pekerja sektor informal seperti nelayan/ 

buruh/wiraswasta/petani/buruh tani 

mempunyai angka prevalensi diabetes 

dan hipertensi cenderung lebih rendah 

dibandingkan sektor formal. Hal ini perlu 

menjadi perhatian terhadap berbagai 

penyebab dan faktor risiko yang 

mungkin berhubungan dengan pola dan 

karakteristik pekerjaan, terutama pada 

pekerja kantoran.

Perlu berbagai upaya dalam melindungi 

pekerja kantoran agar tetap sehat, bugar 

dan produktif. Permenkes nomor 48 

tahun 2016 tentang K3 Perkantoran 

merupakan salah satu kebijakan yang 

berpihak terhadap pekerja kantoran dan 

juga sekaligus mempunyai keuntungan 

terhadap peningkatan produktifitas kerja. 

Permenkes ini mengatur bagaimana 

melakukan penerapan SMK3 (Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja) Perkantoran dan standar-standar 

K3 perkantoran termasuk didalamnya 

Oleh IMAN

KantOR sEhat KEluaRga bahagia

keselamatan dan kesehatan kerja 

perkantoran, kesehatan lingkungan kerja 

perkantoran dan ergonomi perkantoran. 

Sudah tidak asing lagi, perkantoran 

yang menjamur di kota-kota besar 

berada dalam kondisi gedung-gedung 

bertingkat tentunya sangat berisiko 

terhadap keselamatan pekerja terlebih 

Indonesia merupakan salah satu Negara 

yang berada dalam daerah gempa dan 

juga adanya potensi bahaya kebakaran 

akibat dari pengelolaan listrik yang tidak 

tepat. Untuk menjamin keselamatan 

pekerja di perkantoran tentunya 

perlu adanya pengelolaan listrik yang 

benar, terdapat jalur-jalur evakuasi 

atau penyelamatan sehingga apabila 

sewaktu-waktu terjadi bencana atau 

dalam keadaan darurat pekerja dapat 

melakukan evakuasi dengan cepat dan 

tepat. 

Duduk di kursi empuk dan sejuknya 

ruangan juga dapat menjadikan pekerja 

kantoran menjadi Mager (Malas Gerak), 

ditambah dengan asupan makanan 

tinggi gula, garam dan lemak setiap 

hari dapat menjadi sebuah bom waktu 

yang dapat mengancam pekerja 

perkantoran, berbagai risiko kesehatan 

seperti obesitas dan berbagai penyakit 

degenerative akan sangat mudah 

menyerang dalam keadaan seperti 

itu. K3 perkantoran mengingatkan kita 

semua untuk menciptakan kesehatan 

pekerja perlu bergerak, bergerak 

dan bergerak. Seempuk apapun 

tempat duduk kita, setiap 2 jam kita 

duduk bekerja kita perlu melakukan 

peregangan, memperbanyak langkah 

dengan mengupayakan berjalan melalui 

tangga, memperbanyak asupan sayur 

dan buah dan mengontrol makanan-

makanan dengan tinggi gula, garam 

dan lemak. Hal lain yang perlu dilakukan 

terhadap pekerja perkantoran yaitu 

menciptakan kondisi lingkungan kerja 

yang baik, dengan adanya kecukupan 

cahaya, tidak bising, sanitasi ruangan 

selalu terjaga dengan baik, tersedianya 

Ruangan Ibu Menyusui dan selalu 

memperhatikan prinsip-prinsip ergonomi 

dalam bekerja seperti halnya duduk, 

mengetik, mengangkat beban dan 

berbagai hal lain.

Agar tubuh tetap sehat dan terkontrol 

setiap pekerja juga wajib melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara 

berkala, pemeriksaan khusus terhadap 

risiko-risiko pekerjaan tertentu untuk 

mengurangi risiko pekerja terhadap 

permasalahan kesehatan yang dapat 

dihadapi akibat pekerjaan tertentu. 

Selain itu agar pekerja perkantoran 

selalu dalam keadaan bugar, perlu 

melakukan olahraga secara rutin dengan 

prinsip Baik Benar Terukur dan Teratur, 

hal ini dapat dikelola oleh manajemen 

perkantoran sendiri seperti melakukan 

penjadwalan olahraga untuk seluruh 

pekerja atau inisiatif pekerja untuk 

melakukan olahraga yang merupakan 

suatu kebutuhan terhadap kesehatan. 

Memperhatikan kaidah-kaidah hidup 

sehat sebagai pekerja perkantoran 

sesungguhnya akan meminimalisir risiko 

terjadinya kecelakaan dan kesehatan 

akibat kerja. Adanya perubahan pekerja 

kasar menjadi pekerja kantoran harus 

dapat menciptakan kondisi yang 

berbeda termasuk pengelolaan risiko 

tersebut. Jangan sampai adanya 

peralihan mempunyai risiko yang 

sama atau bahkan lebih buruk.  Kondisi 

pekerja perkantoran sehat tentunya akan 

menciptakan produktifitas bagi institusi, 

meningkatkan kinerja karena semakin 

sehat, semakin produktif, semakin 

sejahtera dan dapat menciptakan 

kebahagiaan bagi keluarga.  
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Salah satu masalah kesehatan serius 

yang sedang hangat dibahas dan terus 

berusaha dientaskan bahu membahu 

oleh seluruh elemen pemerintah saat 

ini adalah Stunting. Penyebab Stunting  

adalah akibat  kekurangan  gizi  yang 

terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK), yaitu pada periode kehamilan 

sampai dengan anak usia 2 tahun.

Bagaimana sehingga masalah ini dinilai 

serius, karena berdasarkan Survei 

Kesehatan Nasional 2018 (Riskesdas), 

30.8% persen anak-anak Indonesia di 

bawah usia 5 tahun mengalami Stunting. 

Tentunya, ini merupakan ancaman 

utama terhadap kualitas manusia 

Indonesia, juga ancaman terhadap 

kemampuan daya saing bangsa. Hal 

ini dikarenakan anak stunted, bukan 

hanya terganggu pertumbuhan fisiknya 

(bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan 

juga terganggu perkembangan 

otaknya, yang mana tentu akan sangat 

mempengaruhi kemampuan dan 

prestasi di sekolah, produktivitas dan 

kreativitas di usia-usia produktif. 

Berdasarkan Pengalaman global, kunci 

keberhasilan perbaikan gizi dan tumbuh 

kembang anak guna membantu 

pencegahan stunting adalah dengan    

menyelenggarakan  intervensi  terpadu 

mencakup intervensi gizi  spesifik dan 

gizi sensitif dengan  melibatkan  lintas 

sektor dan menyasar kelompok prioritas 

di lokasi prioritas.

Dilain sisi, tingginya prevalensi 

Stunting saat ini menunjukkan bahwa 

terdapat permasalahan mendasar yaitu 

ketidaktahuan masyarakat terhadap 

faktor-faktor  penyebab   Stunting   dan 

pemberian  pelayanan  kesehatan  

yang belum  sesuai  standar, baik  di  

tingkat masyarakat maupun di fasilitas 

pelayanan kesehatan  yang  mendorong 

terjadinya Stunting. Berkaitan dengan hal 

itulah dibutuhkan peningkatan  

pengetahuan, keterampilan serta 

informasi yang benar   untuk   setiap   

kelompok sasaran    sesuai perannya   

guna mendorong terhadap perubahan   

perilaku yang mendukung pencegahan 

Stunting.

Pedoman Strategi Nasional Komunikasi    

Perubahan    Perilaku    yang terpadu 

ini disusun untuk menjawab tantangan 

perubahan    perilaku dalam mencegah 

Stunting. Didalamnya menjelaskan 

tentang Strategi Nasional Komunikasi  

Perubahan  Perilaku dalam Percepatan   

Pencegahan   Stunting yang mencakup 

antara lain latar belakang urgensi 

permasalahan Stunting di Indonesia, 

tujuan umum dan tujuan khusus 

yang ingin dicapai, kelompok sasaran, 

kerangka teori dan peta jalan sebagai 

panduan pelaksanaan program, pesan 

pesan   kunci,   indikator program, 

pengaturan pembagian peran dan 

tanggung jawab, pemantauan dan 

evaluasi, serta contoh implementasi 

kegiatan yang dapat dilakukan. Selain 

itu pedoman ini juga memberikan 

arahan dan panduan   kepada   para   

pemangku kepentingan terkait di 

tingkat kabupaten dan kota dalam 

menyusun dan melaksanakan Strategi 

Komunikasi Perubahan Perilaku 

Percepatan Pencegahan Stunting 

sesuai dengan konteks lokal masing-

Oleh SATRyO UTOMO

REsEnsi buKu

pEdOman stRatEgi KOmuniKasi pERubahan pERilaKu 
dalam pERcEpatan pEncEgahan stunting di indOnEsia

masing, sehingga intervensi lebih 

tepat dan memberi dampak signifikan 

terhadap turunnya angka Stunting di 

Indonesia. Pedoman ini juga memuat 

instrumen-instrumen operasional 

pendukung agar dapat segera dipakai 

untuk melakukan intervensi perubahan 

perilaku di tingkat kabupaten dan 

kota. Tujuannya, agar pedoman ini 

mampu mendorong pemimpin daerah 

di tingkat provinsi, kabupaten, kota, 

kecamatan dan desa untuk memimpin 

dan memotivasi pelaksanaan strategi  

perubahan  perilaku kelompok  sasaran  

di  wilayahnya  masing-masing   untuk 

mengatasi   permasalahan Stunting.

Pada akhirnya, diharapkan pedoman ini 

mampu membantu untuk mewujudkan 

dukungan yang konvergen di 

tingkat pemangku kebijakan. Di level 

masyarakat, tenaga pelayan kesehatan 

memiliki pengetahuan yang baik tentang 

stunting sehingga  dapat  memberikan 

informasi dengan   benar,   melakukan   

intervensi layanan kesehatan dengan 

tepat, serta membangun kepercayaan 

masyarakat. Dan dimasing-masing 

kelompok sasaran, mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan 

sesuai perannya yang mengarah ke 

perubahan perilaku. Sehingga dari 

faktor-faktor yang sudah terwujud 

diatas dapat mendorong perubahan   

perilaku dalam   upaya   percepatan   

pencegahan stunting di Indonesia 

secara signifikan.
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Hazel dan Gus, pertama kali 

mereka bertemu di kelas motivasi, 

ketika Gus mengejutkan Hazel 

dengan mengeluarkan rokok dan 

menempelkannya di mulut Gus, 

namun Gus ternyata tidak menyalakan 

rokok tersebut, itu hanya sugesti 

yang dibangun Gus untuk melawan 

penyakit yang di idapnya. “Rokok itu 

berbahaya, tapi tidak akan pernah 

punya kekuatan ketika tidak kau beri api 

untuk menyalakannya”. Itulah sepotong 

adegan yang diangkat menjadi film layar 

lebar dari sebuah novel bestseller, The 

Fault in Our Stars karya John Green 

(2014)

Hazel Grace [Shailene Woodley] adalah 

seorang remaja berumur 16 tahun yang 

menderita kanker tiroid sejak umur 13 

tahun. Kanker yang sudah  stadium 4 

dan semakin menyebar  ke paru-paru 

membuat gadis ini susah bernapas 

sehingga harus menggunakan alat bantu 

pernapasan berupa selang dan tabung, 

hal tersebut juga yang memberatkan 

Hazel, karena  ia harus selalu 

membawanya kemanapun ia pergi. Satu 

waktu Hazel dalam kelas motivasi bagi 

anak-anak penderita kanker, bertemu 

pria bernama Augustus Waters [Ansel 

Elgort] yang juga menderita kanker. 

Berbeda dengan kanker yang diderita 

Hazel,  pria yang berumur 17 tahun ini 

menderita kanker Osteosarcoma yang 

membuatnya terpaksa kehilangan satu 

kaki, Osteosarcoma adalah salah satu 

jenis kanker tulang yang paling sering 

dijumpai pada remaja berusia 20 tahun 

ke bawah dan anak-anak. Kanker tulang 

jenis ini umumnya menyerang tulang-

tulang berukuran besar pada bagian 

yang memiliki tingkat pertumbuhan 

tercepat. 

Gus yang tampan, baik, dan selalu 

membawa energi yang positif membuat 

Hazel jatuh cinta kepadanya, Hazel 

memberikan Gus buku kesukaannya 

yaitu An Imperial Affliction, akhirnya 

Gus dan Hazel terbawa dengan alur 

buku dan sangat penasaran dengan 

bagaimana akhir kisah dari buku 

tersebut. Buku itu memang memiliki 

akhir kisah yang sangat menggantung, 

karena rasa penasarannya, Gus 

membuat rencana agar Hazel bisa 

menghubungi pengarang bukunya 

lewat email, tak berselang lama 

Hazel mendapat email balasan yang 

merupakan undangan agar dia bisa pergi 

ke Amsterdam untuk mendiskusikan 

akhir bukunya. Tidak berhenti sampai 

disitu, Gus membuat kejutan untuk 

Hazel, Gus berencana membawa Hazel 

ke Amsterdam untuk bertemu dengan 

penulis buku favorit Hazel An Imperial 

Affliction yaitu Peter Van Houten. 

Kejutan yang menjadi kenyataan rusak 

seketika saat sang penulis tidak bersikap 

baik kepada Gus dan Hazel yang jauh-

jauh datang ke Amsterdam. 

Kebahagiaan kisah cinta Gus dan Hazel 

sayangnya tidak berlangsung lama, 

Gus berbicara kepada Hazel tentang 

penyakitnya, dia mengatakan bahwa 

kanker kembali menyerang tubuhnya, 

ini merupakan berita buruk sebelum 

kepulangan mereka ke Amerika. 

Sesampainya di Amerika, Augustus 

langsung melakukan pengobatan 

untuk kankernya dan menyadari bahwa 

dia tidak memiliki banyak waktu lagi, 

Gus pun meninggalkan Hazel untuk 

selamanya. 

Cerita cinta penderita kanker memang 

terkesan menyedihkan, namun film ini 

membuat kisah cinta tragis menjadi 

cerita cinta yang begitu romantis dan 

menusuk hati para penikmatnya. Secara 

keseluruhan, film ini banyak memberikan 

pesan kepada penontonnya, bahwa 

pengidap kanker atau penyakit 

berbahaya lainnya masih punya 

kesempatan untuk bisa hidup layaknya 

orang normal, bagaimana kita harus 

memperlakukan mereka dengan lebih 

baik. mereka hidup tidak dengan pilihan 

mereka sendiri, tapi kita lah yang harus 

memberikan mereka pilihan yang lebih 

baik, yaitu dengan sebuah Kesempatan. 

Oleh SENDy PUCy

RESENSI FILM

THE FAULT IN OUR STARS (2014)

mengonsumsi

Manfaat
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Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dengan penatausahaan bmn

Laporan SIMAK Barang Milik Negara 

(BMN)  merupakan bagian penting 

dalam Laporan Keuangan (LK) untuk 

meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). Opini WTP bukan merupakan 

tujuan akhir namun merupakan sasaran 

menuju tertib administrasi Pengelolaan 

Keuangan Negara yang lebih Akuntabel 

dan Transparan termasuk Penatausahaan 

BMN yang optimal.

Demi terlaksananya Penatausahaan BMN 

yang mampu mendukung tercapainya 

laporan keuangan yang akuntabel dan 

transparan, maka komitmen bersama 

antara pusat dan daerah dalam 

penatausahaan BMN sangat penting, 

yaitu  upaya percepatan penyelesaian 

proses hibah BMN Dekon, TP dan 

Dropping harus berjalan dengan baik 

dan optimal. Semua dropping yang 

sudah diterima dari pusat harus segera 

dilakukan proses hibahnya, begitupula 

untuk asset yang di adakan melalui 

anggaran dekonsentrasi.

Upaya pembinaan dan koordinasi dalam 

pengelolaan BMN serta penyelesaian 

proses hibah terus dilakukan, karena 

hal tersebut bukan hanya menjadi 

tanggung jawab para pengelola BMN 

saja akan tetapi seluruh pemangku 

kebijakan terkait mulai dari tingkat pusat 

hingga daerah. Sinkronisasi dalam 

Penatausahaan BMN antara pusat dan 

daerah diharapkan dapat menjadi solusi 

atau strategy terbaik bagi terlaksananya 

upaya percepatan penyelesaian 

permasalahan BMN di Ditjen Kesmas.

sinkronisasi antara Pusat dan daerah  

dalam penatausahaan BMN merupakan 

salah satu strategy percepatan proses 

hibah yang cukup baik, progres 

penyelesaian hibah BMN periode tahun 

Oleh ADNAN ANSHORI

2018- 2019, dimana terdapat 5 Satker 

Daerah yang sudah menyelesaikan 

proses hibah dana Dekonsentrasinya. 5 

(lima) Provinsi  tersebut, yaitu:

a) provinsi Daerah Istimewa yogyakarta 

b) Provinsi Sulawesi Tenggara 

c) Provinsi Sumatera Utara 

d) Provinsi Papua dan

e) Provinsi Aceh

kegiatan penatausahaan BMN ini 

sangat terkait erat dengan proses 

penyusunan Laporan Keuangan secara 

berjenjang mulai dari tingkat Satker 

sampai ke tingkat Eselon I Ditjen 

Kesehatan Masyarakat yang akhirnya 

akan dikonsolidasikan menjadi Laporan 

Keuangan Kementerian Kesehatan RI.

sERba-sERbi

AKTIVITAS FISIK
30 MENITMINIMAL

SETIAP HARI

Dapat mengurangi
stres dan emosional

Merangsang
otak yang dapat

membuat lebih bahagia
dan lebih santai
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Jumlah penduduk yang terus bertambah 

menyebabkan permasalahan sampah 

semakin parah. Karena itu sejak 

beberapa dekade terakhir banyak aktivis 

dan komunitas peduli lingkungan 

yang secara massif melakukan 

kampanye untuk pengurangan atau 

mengalihgunakan sampah.

Bayangkan saja, untuk 1 kali penggunaan 

pampers atau pembalut, bumi 

membutuhkan 100 tahun untuk dapat 

menguraikannya. Padahal 2 benda 

tersebut menjadi barang wajib rumah 

tangga, khususnya bagi ibu dan balita. 

Bisa dibayangkan bagaimana dampak 

pengunaan kantong plastik yang masa 

penguraianya jauh lebih lama, yaitu 

1.000 tahun. 

SAATNYA SEHATKAN BUMI

Oleh DIAN HARDINAI

Berita baiknya, untuk mengurangi sampah plastik, supermarket besar 

dan kecil sudah menerapkan kantong plastik berbayar. Tapi itu baru di 

DKI Jakarta dan kota besar saja. Sedangkan di toko klontong, toko kecil, 

dan pasar, masih mengunakan plastik untuk membungkus belanjaan.

Penggunaan plastik berbayar ini 

diharapkan dapat diterapkan dalam 

lingkup nasional sehingga efeknya 

makin besar. Disamping itu, harga 

Rp 200 untuk tiap kantong plastik 

dirasa masih terlalu murah, sehingga 

konsumen tetap membayar. 

Lalu apa tindakan kita untuk 

menolong bumi menghadapi 

masalah sampah? Bawalah kantong 

belanja  sendiri, gunakan pembalut 

dan diaper yang dapat digunakan 

kembali. Memang agak sedikit mahal, 

namun untuk kesehatan bumi tidak 

ada salahnya, bukan.

Mengolah sampah yang 
kreatif dan bijak merupakan 

perilaku yang harus 
ditularkan ke semua orang. 

Menjadi gerakan masyarakat, 
untuk bumi yang lebih sehat 

dan dan baik. 
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