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FOTO cOVER
Ayo Hidup sehat!

 Ajakan Hidup sehat harus dimaknai secara lebih
 luas, yaitu pentingnya mengedukasi masyarakat
 agar berperilaku sehat, perlunya mengajak
 masyarakat membiasakan hidup sehat, dan
 memberikan tanggungjawab menjaga diri sendiri,
 keluarga, dan lingkungannya untuk hidup sehat
 melalui upaya preventif dan promotif. Karena
 Sehat adalah milik kita, tidak pandang usia,
 sehingga pada setiap tahapan siklus hidupnya
sejak usia dini hingga lanjut usia harus cinta sehat.

 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus kita masyarakatkan
 agar benar-benar menjadi budaya sehat bangsa Indonesia. Perilaku
 Hidup Bersih dan Sehat hendaknya ditanamkan sejak usia dini agar
 tumbuh mengakar menjadi budaya bangsa Indonesia. Akselerasi
 pembangunan kesehatan yang optimal dicapai dengan kerjasama
 berbagai elemen masyarakat baik pemerintah, maupun pemerintah
daerah, serta masyarakat itu sendiri dan dunia usaha.

 Generasi cinta sehat adalah kita semua, bangsa Indonesia dari segala
 usia, bayi, balita, anak, remaja, dewasa dan lansia- turut serta dalam
 pembangunan kesehatan, mengingatkan kembali bahwa sehat
 itu harus dijaga, bergaya hidup sehat terlibat aktif dalam jaminan
 kesehatan nasional, untuk dapat mencapai layanan kesehatan yang
kuat.

 Saat ini Kementerian Kesehatan RI fokus menjalankan program melalui
 pendekatan kesehatan masyarakat yaitu pendekatan keluarga dengan
 12 indikator keluarga sehatnya dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 (GERMAS) pada aspek perubahan perilaku yaitu melakukan aktivitas
 fisik setiap hari, mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari dan
 melakukan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi faktor resiko yang
 ada pada setiap orang serta perilaku sehat lainnya. Oleh karena itu
 maka Warta kesmas edisi IV ini mengangkat tema “Ayo Hidup Sehat
 !!!”.

 Semua penjelasan dan informasi mengenai Ayo Hidup Sehat tersaji
 dalam fokus utama warta kesmas edisi IV di Tahun 2018 ini. Selain
 itu juga ada informasi lainnya dalam rubrik peristiwa, serba-serbi dan
galeri. Selamat membaca!

AYo	HIDUP	SEHAT!
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MULAi POHON BERHiAs gERMAs, HiNggA 
PEcAHKAN REKOR dUNiA "isi PiRiNgKU"

dARi PERiNgATAN HKN

Hari Kesehatan Nasional (HKN) 
diperingati setiap tanggal 12 
November, baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Hari Kesehatan 
Nasional pada tahun 2018 
mengusung tema “Ayo Hidup 
Sehat, Mulai Dari Kita”.

Menteri Kesehatan, Prof. Dr.dr. 
Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) 
menyebutkan, bahwa tema 
HKN tahun 2018 sejalan dengan 
program Indonesia sehat melalui 
pendekatan keluarga, mengajak 
seluruh komponen bangsa 
dengan kesadaran, kemauan dan 
kemampuan berperilaku sehat 
untuk meningkatkan kualitas 
hidup.

Masyarakat yang sehat 
merupakan modal ketangguhan 
suatu bangsa, kata Menkes dan 
ini membutuhkan keterlibatan 

seluruh komponen bangsa, 
mulai pemerintah, swasta, dan 
masyarakat yang berada di 
pusat maupun daerah. Menkes 
berharap, kegiatan di HKN tahun 
2018 dapat dimanfaatkan untuk 
menyosialisasikan kebijakan 
pembangunan berwawasan 
kesehatan dan memperkenalkan 
program-program kesehatan 
guna mendapatkan dukungan 
politis serta dukungan sumber 
daya dari seluruh jajaran 
pemerintah pusat dan daerah.

“Saya menghimbau masyarakat 
agar membiasakan diri 
mengonsumsi beragam sayur 
dan buah nusantara. Makan 
sayur dan buah merupakan salah 
satu upaya perilaku hidup sehat 
yang saat ini kita galakkan dalam 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(Germas)”, ujar Menkes

oleh.	FERY	FIRMASNYAH

Sejalan dengan itu, pada pucak 
peringatan HKN tahun 2018, 
Direktorat Jenderal Kesehatan 
Masyarakat (Kesmas), pada 
gelar pameran Pembangunan 
Kesehatan dan Produk Alat 
Kesehatan tahun 2018 yang 
diselenggarakan di gedung 
Indonesia Convention Exhebition 
(ICE), BSD, Tangerang Selatan 
pada Kamis hingga Sabtu 
(10/11/2018) lalu, selain 
memamerkan program dan 
edukasi hidup sehat melalui cek 
keseimbangan dan kebugaran 
tubuh oleh BKOM Bandung 
sebagai UPT Ditjen Kesmas, 
juga turut menyuguhkan Pohon 
berhias Germas di booth stand 
tersebut.

Pohon yang tingginya tak lebih 
dari empat meter, dengan daun 

berwarna hijau, juga batang 
dan rantingnya berwarana 
cokelat, namun buah-buah yang 
menggantung di tiap dahan 
pohon itu beragam rupa. Ada 
beberapa tandan buah pisang, 
pepaya, jeruk, semangka, labu, 
jambu,  bahkan beberapa buah 
durian turut menghiasi batang 
pohon itu.  Pohon yang terbuat 
dari bahan plastik yang memiliki 
beragam buah itu, dinamakan 
Pohon berhias Germas yang 
hanya ada di gelaran pameran 
stand Ditjen Kesmas yang 
lumayan banyak menyita 
perhatian pengunjung. 

Pohon ini sengaja ditampilkan 
sebagai ajakan untuk makan 
buah dan sayur setiap hari, 
sesuai dengan program 
Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (GERMAS) dengan 
giat melakukan olahraga, 
memeriksakan kesehatan secara 
rutin, juga pentingnya makan 
buah dan sayuran.

Pameran Pembangunan 
Kesehatan dan Produk Alat 
Kesehatan yang digelar untuk 

keempat kalinya itu, pada tahun 
ini ditandai dengan meningkatnya 
produksi alat kesehatan dalam 
negeri. Sebanyak 328 jenis 
alat kesehatan yang mampu 
diproduksi di dalam negeri pada 
tahun ini. Sebelumnya, pada 2016 
sebanyak 262 jenis alat kesehatan 
yang diproduksi di dalam negeri. 
Kemudian meningkat di tahun 
2017 menjadi 294 jenis alat 
kesehatan.

Sementara itu, pada 
penyelenggaraan kali ini Ditjen 
Kesmas tak mau ketinggalan 
untuk memerkan pencapain 
target programnya, seperti data 

yang ditampilkan dari Direktorat 
Kesehatan Lingkungan yang 
menyebut Jumlah desa yang 
telah melakukan STBM targetnya 
40.000, pencapaiannya tercatat 
hingga 42.054 desa. Namun  
tempat umum yang memenuhi 
syarat kesehatan, dari target 56% 
pencapaiannya baru berada di 
angka 51%. 

Target program dari Direktorat 
Kesehatan Kerja dan Olahrga, 
nampak pencapaiannya 
banyak yang melebihi target, 
seperti Puskesams yang 
menyelenggarakan kesehatan 
kerja dasar, targetnya 63,7%, 

Dirjen Kesmas ketika memotong tumpeng dalam uncak HKN 
2018 di pelataran Parkir Timur Senayan, Jakarta (18/11-2018).

Pohon Berhias ‘Germas yang  ada di stand Ditjen Kesmas yang  
banyak menyita perhatian pengunjung pameran.

Sesditjen Kesmas, dr.Kuwat Sri Hudoyo, ketika mengunjungi stand pameran Ditjen Kesmas
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capaian targetnya 70%. 
Puskesmas yang melaksanakan 
kegiatan kesehatan olahraga 
pada kelompok masyarakat di 
wilayah kerjanya memiliki target 
50%, pencapaian targetnya 
63,49%, malah program fasilitas 
pemeriksaan kesehatan TKI yang 
telah memenuhi standar, angka 
yang dicapai sudah sesuai target, 
yaitu 100%.

Kehadiran BKOM Bandung 
sebagai UPT Ditjen Kesmas yang 
menggelar alat peraga untuk 
mengukur keseimbangan dan 
kebugaran tubuh dan ukuran 
kemampuan genggam tangan 
menjadi salah satu  bagian 
menarik para pengunjung 
pameran untuk mau berjejalan di 
muka both Ditjen Kesmas.

Both Ditjen Kesmas yang 
lokasinya tak jauh dari muka 
panggung utama dalam pameran 
itu, menggelar pula acara 
talkshow mini yang dibawakan 
oleh dr. Tan Tjiaw Liat, seorang 
pakar Gizi yang mengajak hidup 
sehat melalui Isi Piringku. 

Dokter yang dikenal nyentrik ini, 
amat tegas merekomendasikan 
untuk berhenti mengonsumsi 
nasi. Pada acara itu, Dr 
Tan menyarankan berhenti 

mengonsumsi nasi, gula, dan 
makanan berpati. 

Sumber pangan yang dibutuhkan 
manusia sebenarnya sederhana 
saja, kata dr.Tan, yakni 
makronutrien dan mikronutrien. 
Makronutrien adalah karbohidrat, 
protein, dan lemak. Mikronutrien 
adalah unsur mineral dan vitamin. 
Dalam hal karbohidrat, kita 
terbiasa mengenal sumbernya 
hanya beras atau nasi, roti, dan 
sumber berpati. Namun, dr. Tan 
tegaskan, sumber karbohidrat 
terbaik bagi manusia sebenarnya 
adalah sayur-sayuran mentah dan 
buah-buahan. 

“Kita selama ini tak menyadari 
bahwa sayuran juga merupakan 
sumber karbohidrat, bahkan yang 
terbaik”, ungkap dr.Tan.

Oleh karena itu, dr.Tan 
menyarankan untuk mengubah 
sumber karbohidratnya dengan 
sayuran segar saban hari setiap 
kali makan 200 gram dipadu 
dengan lauk-pauk tanpa 
digoreng.

Kemeriahan rangkaian HKN 
tahun 2018 ditutup dengan 
menyelenggarakan acara 
puncak di lapangan Parkir Timur 
Senayan, Jakarta, pada Minggu 
(18/11/2018). 

Direktur Jenderal Kesehatan 
Masyarakat, Kementerian 
Kesehatan, dr Kirana Pritasari 
MQIH, sebagai Ketua Panitia 
Puncak HKN 2018, melaporkan 
bahwa HKN tahun ini telah 
diawali dengan berbagai 
kegiatan, baik di tingkat pusat 
maupun di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota.

Beberapa kegiatan itu 
diantaranya seminar, simposium, 
pameran kesehatan, pemberian 
penghargaan prestasi 
bidang kesehatan, berbagai 
pertandingan olahraga dan 
hiburan serta kegiatan lain.

“Puncak peringatan HKN tahun 
ini telah melibatkan seluruh 
keluarga besar Kementerian 
Kesehatan, UPT, rumah sakit 
vertikal, organisasi masyarakat 
serta keluarga besar sektor 
kesehatan dengan mengusung 
pesan penguatan germas melalui 
aktifitas fisik, konsumsi gizi 
seimbang, serta pemeriksaan 
kesehatan,” ungkap dr.Kirana 
dalam sambutannya.

Pagi itu, puncak peringatan HKN 
di Parkir Timur Senayan, dimulai 
dengan jalan sehat, dan senam 
sehat, dilanjutkan pemotongan 
tumpeng, talkshow, demo masak 
serta puncaknya, pemecahan 
rekor MURI Isi Piringku. Panitia 
telah menyiapkan 40 tenda 
peserta festival kuliner, serta 
tenda untuk berjualan sayur buah 
dan ikan.

Sementara itu, dalam 
sambutannya, Menteri Kesehatan, 
Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F. 
Moeloek mengatakan, tema 
kegiatan, “Ayo Hidup Sehat Mulai 
dari Kita”, merupakan pesan yang 

luar biasa baik.

“Mulai dari kita itu, artinya 
kami meminta betul kesadaran 
kesehatan dari masyarakat 
Indonesia. Kita tidak akan 
menjadi bangsa yang kuat, tanpa 
dimulai dari kita sehat lebih 
dahulu,” ujar Menkes. 

Ia menyebut, langkah menuju 
sehat itu salah satunya bisa 
dimulai dengan Isi Piringku. 
“Isi piringku itu, setengahnya 
adalah karbohidrat dan protein, 
(takarannya) kurang lebih 2/3 
karbohidrat dan 1/3 protein. 
Setengahnya lagi, 1/3 buah dan 
2/3 nya sayur,” sebutnya.

“Kita harapkan seluruh 
masyarakat Indonesia tahu 
dengan isi piringku untuk kita 
wujudkan bangsa Indonesia 
sehat, kuat, dan berdaya saing,” 
kata Menkes.

Dalam puncak acara HKN ke-
54 tahun 2018, Kementerian 
Kesehatan RI mengajak warga 
di Jakarta untuk menyantap 
bersama makanan sesuai porsi 
Isi Piringku. Ada 3284 orang 

diantara yang hadir di lapangan 
parkir timur Senayan itu turut 
dalam kegiatan acara makan 
bersama sesuai “Isi Piringku”, 
Kegiatan makan bersama 
ini menjadikan Kemenkes 
mendapatkan penghargaan 
Rekor MURI dari Museum Rekor  
Indonesia.

Diantara para pengunjung 
diajak santap bersama ala “Isi 
Piringku”, Menteri Kesehatan Nila 
Moeloek mengharapkan dengan 
digelarnya makan bersama yang 
diikuti ribuan orang ini dapat 
meningkatkan pemahaman 
tentang porsi makan yang ideal.

‘’Kita harapkan seluruh 
masyarakat Indonesia tahu 
dengan isi piringku untuk kita 
wujudkan bangsa Indonesia 
sehat, kuat, dan berdaya saing,’’ 
kata Menkes.

Menkes jelaskan, tema HKN ke-
54 ‘’Ayo Hidup Sehat Mulai dari 
Diri Sendiri’’ bisa dimaknai bahwa 
sehat dimulai dari isi piringku, 
yakni apa yang dimakan sehari-
hari.

‘’Kita bisa mendapatkan 
kesehatan dimulai dari apa yang 
kita makan,’’ ucap Menkes.

Pada pemberian penghargaan 
itu, Ketua MURI, Jaya Suprana 
mengatakan dirinya untuk ke 
sekian kalinya menyampaikan 
penghormatan dan 
penghargaan kepada Menkes 
atas perjuangannya dalam 
meningkatkan kesehatan warga 
Indonesia.

Jaya menilai gerakan makan 
sesuai porsi Isi Piringku 
merupakan hal yang baik sekali. 
Itu yang menjadi alasan dirinya 
memberikan piagam Rekor MURI 
kepada Menkes.

‘’Gerakan ini (makan sesuai Isi 
Piringku) bagus sekali, maka 
MURI menganugerahkan piagam 
penghargaan Rekor Dunia. 
Karena saya belum dengar 
gerakan isi piringku di negara 
lain,’’ kata Jaya.

Sementara itu, di sela-sela 
acara tersebut, Dirjen Kesmas, 
dr.Kirana Pritasari, menyampaikan 
kepada awak media, bahwa 
sosialisasi kampanye ‘Isi Piringku’ 
yang digencarkan Kementerian 
Kesehatan RI tidak hanya di 
Posyandu namun merambah luas, 
menyasar ke berbagai elemen 
masyarakat. ‘Isi Piringku’ juga 
ditujukan kepada semua usia, 
baik bayi sampai orang dewasa.

“Utamanya memang pasti 
posyandu. karena bayi dan balita 
mengunjungi posyandu tiap 
bulan.  Tapi kami juga menyasar 
ke anak-anak sekolah. Soalnya 
anemia di kalangan anak-anak 
sekolah juga cukup tinggi,” kata 
dr.Kirana kepada para awak 
media.

Dr. Tan memberikan edukasi tentang “Isi 
Piringku” di booth pameran Ditjen Kesmas

Salah satu pengunjung pameran yang 
mencoba alat keseimbanng tubuh yang 
turut di pamerkan di booth Ditjen Kesmas 
oleh BKOM Bandung

Dirjen Kesmas, dr. Kirana jeang melepas peserta jalan sehat di acara puncak HKN Tahun 
2018 di Parkir Tumur Senayan, Jakarta (18/11/2018)
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sEMANgAT PERiLAKU HidUP sEHAT
sUKU ANAK dALAM

Kebanyakan dari kita pasti 
mengetahui bahwa Negara 
Indonesia adalah sebagai 
Negara kepulauan dengan 
ratusan suku bangsa yang 
didalamnya memiliki beraneka 
ragam kebudayaan serta adatnya  
yang dapat mencerminkan 
kekayaan bangsa yang sungguh 
sangat luar biasa sekali. Salah 
satunya adalah Jambi yang 
terletak di Pulau Sumatera. Di 
daerah tersebut terdapat banyak 
sekali suku yang hidup dan 
menetap di pedalaman hutan 
Jambi, khususnya Suku Anak 
Dalam (SAD) atau Orang Rimba.

Kabupaten Batang Hari 
merupakan salah satu dari 
11 kabupaten/Kota yang ada 
di Provinsi Jambi dengan 
264.741 jiwa dilayani oleh 17 
Puskesmas Induk, 60 Puskesmas 

Pembantu, 60 Pos Kesehatan 
Desa, serta 2 RS yang tersebar 
di 8 Kecamatan, 110 Desa dan 
14 kelurahan. Suku Anak Dalam 
yang berada di Kabupaten 
Batang Hari sebanyak 913 
KK tersebar di 4 lokasi yaitu 
Kesajung Besar Bukit Dua Belas, 
Bukit Tembesu, Bungku dan 
Muara Singoan.

Kepala Dinas kesehatan 
Kabupaten Batang Hari, 
Ayubkhan, mengungkapkan 
pihaknya ingin memastikan 
bahwa semua masyarakat di 
Kabupaten Batang Hari dapat 
akses terhadap pelayanan 
kesehatan termasuk Komunitas 
Adat Terpencil Suku Anak 
Dalam dan tersebar di empat 
wilayah Puskesmas antara lain; 
Puskesmas Sungai Rengas 
yaitu Kesajung Besar Bukit 

oleh.	BAgUs sATRiO UTOMO

Dua Belas, Puskesmas Muara 
Tembesi yaitu Bukit Tembesu, 
Puskesmas Penerokan yaitu 
Bingku dan Puskesmas Aro yaitu 
Muaro Singoan. “Pembinaan 
dan pelayanan kesehatan pada 
Komunitas Adat Terpencil Suku 
Anak Dalam melalui Team 
Mobile yang dimulai sejak 
tahun 2006, dengan tujuan 
mendekatkan dan memberikan 
pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat termasuk Suku Anak 
Dalam” kata Ayubkhan.

Bagi Ayubkhan, Team Mobile 
itu yang menjangkau dimana 
mereka berada untuk diberikan 
pembinaan dan pelayanan 
kesehatan bagi Komunitas Adat 
Terpencil Suku Anak Dalam. 
Team Mobile ini terdiri dari 
tenaga dokter, perawat, bidan, 

tenaga kesmas dan lainnya. 

Pagi itu kami berkesempatan 
mengikuti kegiatan Team 
Mobile Dinkes Kesehatan 
Kabupaten Batanghari  yang 
akan memberikan edukasi dan 
pelayanan kesehatan kepada 
SAD  yang tinggal di Muaro 
Singoan. Telah disepakati 
bahwa Team Mobile akan 
datang berkunjung di rumah 
singgah atau semacam tempat 
pertemuan para Komunitas Adat 
Terpencil Suku Anak Dalam.

Terpancar senyum dan ceria 
mulai dari Bapak, Ibu dan 
anak-anak SAD sangat antusias 
menyambut kedatangan Team 
Mobile Dinkes Kab Batang Hari, 
dilanjutkan dengan memulai 
aktivitas yaitu pemeriksaan 
kesehatan bagi yang hamil, 
pengobatan, memberikan 
edukasi tentang perilaku 
hidup bersih dan sehat (PHBS)  
yang sederhana seperti cara 
menggosok gigi, cuci tangan 
pakai sabun, memberikan ASI 
Eklusif, tidak merokok serta 
menjelaskan penyakit yang 
sedang mereka hadapi. 

Tidak lupa kami juga membawa 
bahan kontak seperti mie instan, 
roti, biskuit, perlengkapan mandi 
dalam rangka lebih mendekatkan 
hubungan sehingga bisa terjalin 
komunikasi yang baik.

Suasana saat itu memang sangat 
terasa hangat dan mereka 
mendengarkan, berdialog 
dengan terbuka mengenai 
permasalahan kesehatan seperti 
pentingnya cuci tangan, tidak 
merokok, periksa bayi dan balita. 
Masalah kesehatan kadang 
muncul karena kurangnya 
pengetahuan Komunitas  
SAD  mengenai hal-hal yang 
diperbolehkan maupun tidak dari 
segi kesehatan.

Kabupaten Batang Hari juga 
menyelenggarakan Posyandu 
khusus buat SAD, ini  merupakan 
salah satu pendekatan budaya 
yang bisa memberikan 
pengetahuan lebih banyak 
mengenai pentingnya kesehatan. 
Program revitalisasi posyandu 
yang menerapkan sistem 5 meja 
sangat membantu peningkatan 
status gizi dan pelayanan 
kesehatan bagi ibu dan balita 
SAD. Edukasi perilaku hidup 
bersih dan sehat juga diberikan 
kepada ibu-ibu SAD. Program 
imunisasi, pengobatan gratis, 
pelayanan gizi dan bantuan 
persalinan melaui bidan dan 
petugas kesehatan puskesmas.  
Posyandu khusus SAD ini juga 
diharapkan dapat meningkatkan 
harapan hidup mereka sehingga 
kesehatan komunitas SAD 
meningkat.

Posyandu Singkawang yang 
terletak di desa Singkawang 
merupakah salah satu posyandu 
yang banyak dikunjungi 
oleh SAD. Kader PKK Ibu 
Eni menuturkan “memberi 
pembinaan kepada SAD untuk 
berperilaku hidup bersih dan 
sehat merupakan bagian dari 
program PKK, kami merasa 
bangga bisa membina serta 
melayani warga SAD sehingga 
mereka bisa membaur”.

Pelayanan kesehatan dan 
edukasi yang secara rutin 
diselenggarakan oleh Dinkes Kab 
Batanghari, dampaknya mulai 
dirasakan SAD. Tumenggung 
Bagus mengatakan “sekarang 
kami sangat senang, karena 
bapak2 dari kesehatan sering 
mengunjungi ke desa kami 
untuk melakukan pengobatan, 
memberikan pengetahuan 
perilaku yang bersih dan sehat”. 
Kesadaran untuk hidup sehat 
juga sudah terlihat, dulu hampir 
semua orang SAD merokok, 
sekarang hanya bapak2 saja 
yang merokok.

Semua pendekatan yang 
dilakukan Dinkes Kab Batanghari 
adalah untuk kebaikan 
masyarakat, khususnya buat Suku 
Anak Dalam dan membiasakan 
berperilaku hidup bersih dan 
sehat.
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FOKUs

cEgAH KENAKALAN REMAJA
dENgAN KEgiATAN POsiTiF

Akhir-akhir ini fenomena 
kenakalan remaja makin meluas. 
Bahkan hal ini sudah terjadi 
sejak dulu. Para pakar baik 
pakar hukum, psikolog, pakar 
agama dan lain sebagainya 
selalu mengupas masalah yang 
tak pernah habis-habisnya ini. 
Kenakalan Remaja, seperti 
sebuah lingkaran hitam yang 
tak pernah putus, sambung 
menyambung dari waktu ke 
waktu, dari masa ke masa, dari 
tahun ke tahun dan bahkan 
dari hari ke hari semakin 
rumit. Masalah kenalan remaja 
merupakan masalah yang 
kompleks terjadi di berbagai 
kota di Indonesia. Sejalan 
dengan arus globalisasi dan 
teknologi yang semakin 
berkembang, arus informasi 
yang semakin mudah diakses 

serta gaya hidup modernisasi, 
disamping memudahkan dalam 
mengetahui berbagai informasi 
di berbagai media, di sisi lain 
juga membawa suatu dampak 
negatif yang cukup meluas di 
berbagai lapisan masyarakat.

Kondisi remaja di Indonesia 
dilihat  dari kenakalan remaja 
saat ini antara lain :

1. Merokok

2. Miras dan Narkoba.

3. Pernikahan usia remaja

4. Sex pra nikah dan Kehamilan 
tidak dinginkan

5. Aborsi kebanyakan adalah 
remaja

6. HIV/AIDS

Maraknya narkoba dan 
obat-obatan terlarang serta 
pergaulan bebas telah banyak 

oleh.	PURWATi

mempengaruhi mental sekaligus 
pendidikan bagi para pelajar saat 
ini, masa depan bangsa yang 
besar ini tergantung sepenuhnya 
pada upaya pembebesan kaum 
muda dari bahaya narkoba 
telah menyetuh lingkaran yang 
semangkin dekat dengan kita 
semuah, teman dan saudara 
kita terjerat oleh narkoba 
yang sering dapat mematikan. 
Sebagai mahluk tuhan yang 
kian dewasa, seharusnya kita 
senan tiasa berfikir jernih untuk 
menghadai globalisasi teknologi 
dan globalisasi yang berdampak 
langsung pada keluarga dan 
pada remaja penerus bangsa 
khususnya, kita harus memerangi 
kebiasa yang diakibatkan oleh 
kenakalan remaja.

Seperti Hasil Survey Institu 
pendidikan STIKES Mahardika 

Cirebon tahun 2013 terdapat 
kebiasaan remaja yang 
menyimpang  merokok 61,8% 
, narkoba 16,1%, minum 
minuman keras 19,7%, dan salah 
satu pejumbang  terbesar di 
Kesunean terutama di RW.08 
Kelurahan Kasapuan.

Upaya pencegahan terhadap 
penyebaran narkoba di kalangan 
pelajar, sudah seyogianya 
menjadi tanggung jawab kita 
bersama. Dalam hal ini semua 
pihak termasuk orang tua, 
guru, dan masyarakat harus 
turut berperan aktif dalam 
mewaspadai ancaman narkoba  
terhadap  anak-anak kita.

di Kesunean melakukan 
musyawarah antara Ketua RW, 
Ketua RT ,tokoh masyarakat 
,kader kesehatan, remaja 
, mahasiswa dan petugas 
Puskesmas di Baperkam (Balai 
Pertemuan Kampung). Hasil 
dari musyawarah terbentuknya 
satu wadah yang menjadi 
media remaja berkumpul 
dan mengkonsultasikan 
permasalahannya serta 
menambah wawasannya 
dengan berbagai pengetahuan 
tentang kesehatan dan non 
kesehatan,  yang menjadikan 
mengembangkan dirinya sebagai 

pribadi yang unggul.

Hasil musyawarah menetapkan 
waktu dan tempat kegiatan, yaitu 
di Baperkam, waktunya sebulan 
sekali pada hari Jumat sore 
setelah ashar. Juga ditetapkan 
bahwa makanan dan minuman 
disediakan secara mandiri 
oleh masyarakat dibantu oleh 
Puskesmas. Sarana pendukung 
seperti buku dan alat tulis lainnya 
akan dibantu Puskesmas.

Memilih satu orang dewasa 
sebagai kader kesehatan 
untuk menjadi fasilitator yang 
menjadikan lahirnya posyandu 
remaja. Suatu wadah remaja 
yang mana dalam wadah ini 
remaja usia dari 12-19 tahun bisa 
meningkatkan wawasan dengan 
berbagai pengetahuan tentang 
kesehatan dan non kesehatan. 

Kader kesehatan berembuk 
dengan remaja menentukan 
siapa yang akan menjadi kader 
remaja, ditentukan sebanyak 
10 orang. Selanjutnyadiberikan 
pelatihan oleh Puskesmas 
di Baperkam pada sore hari. 
Materi pelatihannya adalah 
tugas-tugas mereka dalam 
melaksanakan kegiatan di 
posyandu remaja, meliputi : 
mencatat data pengunjung, 
melakukan penimbangan badan, 

melakukan pengukuran tinggi 
badan, mengukur lingkar perut, 
mengukur lingkar lengan atas, 
membagikan makanan dan 
minuman. 

Kader remaja tersebut 
mengatur diri membentuk 
kepengurusan, membagi 
tugas serta mempersiapkan 
sarana penyelenggaraan 
kegiatan berupa buku, format, 
dll.  Sedangkan Puskesmas 
mempersiapkan  timnya yang 
terdiri dari : petugas kesehatan 
remaja, petugas bina wilayah 
(bidan dan perawat), dokter, 
petugas PTM (Penyakit Tidak 
Menular), Nutrisionis dan 
petugas promosi kesehatan. 

Kurikulum pembelajaran 
setiap bulannya, metodenya, 
media yang digunakan, sarana 
pemeriksaan kesehatan, 
doorprize, pencatatan dan 
pelaporanya, serta rencana pihak 
lain yang akan diajak kerjasama 
disiapkan oleh puskesmas. 

Setelah persiapan memulai 
pelaksanaan posyandu 
remaja dengan REMPONG 
PISAN-nya. Kader remaja dan 
kader kesehatan fasilitator 
mengundang remaja untuk 
dilakukan pemeriksaan.
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REPONGPISAN merupakan 
remaja Posyandu yang perduli 
HIV/AIDS dan Narkoba untuk 
memerangi kenakalan remaja 
dimana dalam kegiatan ini selain 
pemeriksaan kesehatan seperti 
Pengukuran Lingkar badan, 
tinggi badan, lingkar perut dan 
linkar lengan, Tensi darah, berat 
badan diberikan juga konseling, 
dan didapatkan beberapa 
pengetahuan lainya tentang 
Narkoban HIV/AIDS 

Posyandu Remaja kadernya 
adalah para remaja yang telah 
dilatih tentang kesehatan oleh 
Puskesmas  serta tim yang ikut 
terlibat dalam Posyandu remaja 
petugas Binwil, Dokter, Petugas 
PTM(Penyakit tidak menular), 
Nutrisiones dan promosi 
kesehatan. 

Kegiatan Posyandu Remaja

Dalam kegiatan Posyandu 
remaja hampir sama dengan 
pelaksanaan posyandu Balita 
tersedia 5 meja, meja 1 
pencatatan oleh kader remaja, 
meja 2 untuk melakukan 
penimbangan, pengukuran 
tinggi badan , pengukuran 
lingkar perut dan lingkar lengan 

atas serta mencatat hasilnya, 
sedangkan meja 3 petugas 
kesehatan memeriksa tekanan 
darah , pengambilan sampel 
darah (pemeriksaan anemia, 
tes HIV dan penyakit menular 
seksual, tes Gula Darah) 
selanjutnya meja 4 petugas 
kesehatan mengkaji faktor risiko 
remaja, melakukan konseling, 
pemberian tablet tambah darah. 
Dan terakhir meya5 satu orang 
kader remaja membagikan 
konsumsi.

Remaja mendapatkan materi 
sesuai peruntukan hari itu. 
Materi disajikan dalam bentuk 
permainan, ceramah tanya 
jawab, pemutaran film, bermain 
peran, curah pendapat, 
refleksi, diskusi kelompok. Jika 
memerlukan konseling pribadi, 
maka akan dilayani dalam ruang 
tertutup di Baperkam. Dan Jika 
memerlukan layanan yang lebih 
mendalam seperti : pengobatan 
hipertensi (darah tinggi), atau 
penyakit lainnya, maka akan 
dirujuk ke Puskesmas.

Remaja mendapatkan materi 
sesuai peruntukan hari itu. 

Materi disajikan dalam bentuk 
permainan, ceramah tanya 
jawab, pemutaran film, bermain 
peran, curah pendapat, refleksi, 
diskusi kelompok. 

Disediakan doorprize dalam 
setiap pelaksaan kegiatan. 

Posyandu remaja dengan 
rempong pisanya dikuatkan 
dengan SK Posyandu Remaja 
dari Puskesmas. yang ditahun 
2013 haya ada satu RW dan 
di tahun 2014 ini menjadi 
dua RW yang menjadi akses 
komunikasi, minimal 40 remaja 
setiap bulannya mendapat 
pelayanan kesehatan selain itu 
terbangunnya kreativitas remaja 
dalam bentuk gambar dinding, 
kerajinan tangan dari sampah 
(tas, dompet, sajadah,dll). 
Terbentuknya layanan rawat 
jalan ketergantungan narkoba 
di Puskemas sebagai jawaban 
permasalahan remaja yang 
ditemukan di posyandu remaja 
(2015). Selain itu di tahun 2016 
terbentuknya duta anti narkoba 
oleh BNN sebanyak 9 remaja. Remaja melakukan tes Smokerlyzer untuk 

mengetahui tingkat penggunaan rokok , 
nampak dalam foto perbedaan antara remaja 
yang merokok  dan remaja yang sudah tidak 
merokok hasilnya 0

FOKUs

KABAR	ANYAR	DARI	LERENG	DESA	DI	
KABUPATEN PONOROgO

Banyak sebutan bagi Kabupaten 
Ponorogo, provinsi Jawa Timur, 
yang paling tersohor adalah 
dengan sebutan Kota Reog. 
Saking mempesonanya kesenian 
reog, negeri jiran sebelah kita 
mengklaim sebagai kesenian 
miliknya. Sebutan lainnya 
adalah sebagai Kota Santri. 
Keberadaan Pondok Modern 
Darussalam Gontor, yang telah 
melahirkan tokoh-tokoh nasional, 
seperti Hidayat Nur Wahid, Din 
Syamsuddin, Nurcholis Majjid, 
Ahmad Fuadi, dan lain-lain 
menjadi aset lain yang dimiliki 
Kabupaten Ponorogo. 

Selain itu mungkin pantas juga 
Ponorogo disebut kota sejuta 
patung, karena banyaknya 
patung-patung yang tersebar 
di sudut-sudut kota, di tengah-
tengah perempatan dan 

petigaan jalan protokol juga di 
area bangunan pemerintah.

Tambahan lainnya, jika kita 
ke Ponorogo pasti tak akan 
melewatkan  sate ayamnya. 
Sate ayam Ponorogo sudah 
menjadi makanan khas yang 
identik dengan kota ini. Bahkan 
di salah satu sudut kota terdapat 
sentra pedagang sate ayam 
khas Ponorogo yaitu di Gang 
Sate. Di Jalan Lawu. Di Gang 
Sate, berderet penjual sate ayam 
khas Ponorogo. Dalam jarak 200 
meter dari mulut gang, tidak 
kurang terdapat lima penjual 
sate ayam. Mungkin karena 
hal ini lah, gang ini dinamakan 
dengan Gang Sate. 

Alam Ponorogo juga memiliki 
view yang sangat Indah. Sebut 

oleh.	FERY	FIRMASNYAH

saja “Telaga Ngebel”, yang 
berada sekitar 30 km di kawasan 
Timur Ponorogo. Telaga ini 
memiliki kisah tersendiri yang 
terus menerus didongengkan 
secara turun temurun kepada 
anak cucu warga di sana. Selain 
menyajikan nuansa sejuk, 
tersedianya wisata kuliner, wajib 
untuk diagendakan bagi traveler. 

Namun, apa yang telah dimiliki 
itu tidak mampu menutup 
kenyataan bahwa di belahan 
Kabupaten Ponorogo yang 
sangat mempesona itu, pada 
sekitar 10 tahun lalu di lereng 
Gunung Kukusan ada cerita 
pilu yang ditebar oleh lima 
desa, masing-masing Desa 
Dayakan Kecamatan Badegan, 
Desa Karangpatihan serta 
Pandak di Kecamatan Balong, 

Salah satu sudut lereng bukit Kemukus, 
desa Sidoharjo, di Kabupaten Ponorogo
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Desa krebet dan Sidoharjo di 
Kecamatan Jambon, dimana 
warganya banyak mengalami 
keterbelakangan mental atau 
Orang Dengan Kecacatan 
(ODK) akibat Gangguan Akibat 
Kekurangan Yodium (GAKY), 
hingga daerah lereng itu dikenal 
dengan sebutan “Kampung 
Idiot.!”. 

Konon, dahulunya wilayah ini 
terisolir dan hidup dibawah 
garis kemiskinan. Kekurangan 
gizi merupakan faktor utama 
yang dialami penduduk desa. 
Kadar air tanah mengandung zat 
besi, berkapur dan kekurangan 
yodium. Sehingga makanan 
dan minuman yang dikonsumsi 
warga secara terus menerus tidak 
mempunyai kandungan zat yang 
bagus.

Kabar tentang ini memang 
bukan yang paling anyar, sudah 
ramai menjadi berita utama di 
media dalam negeri baik cetak 
maupun online, juga ramai 
diekspose wartawan asing untuk 
ditayangkan secara internasional. 

Pada dua tahun lalu sekitar bulan 
Mei 2016, Tim Humas-Kesmas 
coba menilik dari dekat kondisi 
terkini dari desa-desa itu, salah 
satu yang dikunjunginya adalah 
“Desa-Sidoharjo” yang berada di 
lereng bukit Kukusan, Kabupaten 
Ponorogo.  

Disebutkan oleh dr. Rahayu 
Kusdarini, sebenarnya kasus ini 
sudah lama ada. Mungkin sejak 
jaman Belanda dulu, namun 
terungkap menjadi berita besar 
setelah salah satu Tenaga 
Kesehatan Teladan Tahun 2010  
menulis dan mempresentasikan 
tentang cerita ini.

“Makin ramai lagi, karena 
jumlahnya kian hari makin 
banyak” tambah dr. Rahayu 
Kusdari yang pada saat kami 
berkunjung ke kantornya masih 
menjabat sebagai Plt. Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Ponorogo.

Keesokannya, bersama Juli 
Pratiko, Kasie Gizi Masyarakat 
di Dinkes Kabupaten Ponorogo, 
kami kunjungi “Desa Sudiharjo” 
yang letaknya berada di lereng 
gunung Kukusan. Untuk menuju 
dusun ini, kami menggunakan 
motor ojek sebagai alat 
transportasi tercepat dibanding 
harus berjalan kaki mendaki 
lereng yang bisa membutuhkan 
waktu lebih dari satu jam.

Dari awal perjalanan, suara 
mesin motor ojek terus meraung 
memacu untuk bisa mendaki 
lereng bukit yang hanya 
ditumbuhi tanaman perdu dan 
singkong, gersang, sebagai 
ciri gunung kapur. Inilah lereng 
gunung Kukusan. 

Dengan situasi alam seperti ini 
jelas warga dusun tersebut tidak 
mungkin dapat menggerakan 
ekonomi mereka dengan cara 
bertani atau berkebun dengan 
hasil panen yang melimpah. 
Tidak tersediannya pasar 
untuk menggerakan ekonomi 
masyarakat juga memperburuk 
situasi di dusun ini. Ujung-
ujungnya banyak warga dusun 
ini masuk ke dalam lubang 
kemiskinan yang lebih dalam 
dibanding di daerah lain di 
Kabupaten Ponorogo. 

Hanya membutuhkan waktu 
setengah jam, akhirnya kami 
sampai di Desa Sidoharjo, di 
rumah Ibu Misinem, salah satu 
keluarga yang memiliki 5 orang 
anak yang seluruhnya mengalami 
gangguan akibat kekurangan 
yodium,  3 diantaranya dengan 
kondisi keterbelakangan yang 
sangat parah, dan 2 orang lagi 
sudah dengan keadaan yang 
sedikit lebih baik, malah sudah 
menikah dan pindah ke desa 
lain. 

Berfoto bersama Tim dari Dinkes Ponorogo

Jangankan bekerja, untuk 
berkomunikasi sesama mereka 
pun kesulitan. Kemiskinan 
diduga kuat menjadi penyebab 
kasus keterbelakangan mental 
mereka. Dari hasil wawancara, 
kami dapatkan bahwa makanan 
sehari-hari mereka adalah tiwul 
dan bubur nasi yang sangat 
encer. Sayuran yang dimakan 
adalah rebusan daun ubi dan 
daun singkong yang sengaja 
mereka tanam  di pelataran 
belakang rumah. Makanan yang 
jadi sumber protein, seperti 
daging biasanya dimakan setahun 
sekali pada saat syukuran panen 
ataupun hari raya.

Dalam kesehariannya, kegiatan 
lain keluarga ini pergi ke hutan 
mencari pakan ternak dan 
mengumpulkan batu atau 
membantu bekerja di sawah 
tetangganya dengan bayaran 
satu liter tepung gaplek, yang 
dirasa cukup untuk memenuhi 
makan sehari-hari .

Dari total penduduk yang terdiri 
dari 29 Kepala Keluarga (KK), 27 

rumah, dan 151 jiwa, keluarga 
Bu Masinem adalah salah satu 
keluarga yang mengalami 
keterbelakangan mental dan 
sangat miskin di Desa Sidoharjo.

Tak hanya di desa ini, masih 
ada ratusan warga di Desa 
Pandak Kecamatan Balong 
yang sebagian penduduknya 
mengalami nasib yang sama. 
Kedua desa tersebut letaknya 
bersebelahan hanya dipisahkan 
oleh gugusan perbukitan. Desa 
Sidoharjo berada di lereng 
sebelah utara, sementara Desa 
Pandak berada di tenggara. 
Namun jarak antar desa 
mencapai puluhan kilometer 
dipisahkan hutan dan perbukitan 
kapur. 
“Pernah dilakukan pengujian 
lingkungan, bahwa kondisi tanah 
di dusun ini tidak mengandung 
Yodium, sesuai dengan teori 
yang mengatakan daerah 
dengan kemiringan tinggi 
berpotensi kehilangan yodium 
akibat terkikis air ke arah yang 
lebih rendah.”, kata Kepala  

Puskesmas Kecamatan Jambon 
yang menyertai kunjungan kami 
di desa itu.

Pada saat kami berkunjung, 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Ponorogo melalui Puskesmas 
telah melakukan banyak, 
diantaranya pendampingan 
gizi dengan penyuluhan dan 
pemberian PMT, pelayanan 
fisioterapy, pemberian garam 
yodium, pemeriksaan kandungan 
yodium dalam urine, pemberian 
obat kepada semua penderita, 
yang melibatkan perangkat desa 
untuk memantaunya. Sementara 
itu, di tahun 2011 Kementerian 
Sosial sudah mendirikan pula 
“Rumah Kasih Sayang” yang 
digunakan sebagai tempat 
pelatihan keterampilan bagi 
penderita.

“Sebetulnya masih ada 301 
orang penderita GAKY di 
Kabupaten Ponorogo, dan sejak 
12 tahun lalu anak-anak sudah 
lahir sehat dan normal. Itu bisa 
menjadi bukti kemajuan terkini 
kabar dari Desa Sidoharjao” 
tegas Kadinkes, menjawab 
pertanyaan kami tentang 
kemajuan yang dicapai atas 
upaya yang telah dilakukan 
oleh pihak-pihak terkait dalam 
penanggulangan masalah 
keterbelakangan warga akibat 
gangguan kekurangan yodium.

Belakangan kabar anyar dari 
desa tersebut, dengan adanya 
program pemberdayaan yang 
digagas oleh masyarakat sekitar, 
kini mereka mencoba mengubah 
sebutan “Kampung Idiot” 
menjadi Desa Pariwisata. 

“Sebutan Kampung Idiot yang 
mulai muncul sekitar tahun 2008, 

Rumah Ibu Masinem , salah satu keluarga di Desa Sidoharjo yang kami kunjungi.
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saat ini mulai berangsur pulih”, 
ujar Eko Mulyadi, Kepala Desa 
Karangpatihan.

Saat itu, kata Eko, dilaporkan 
ada lebih dari 400 warga yang 
mengalami keterbelakangan 
mental. Jumlah yang cukup 
menyedot perhatian karena 
artinya dalam setiap keluarga 
memiliki satu anggota keluarga 
tunagrahita.

“Tentu saja warga desa merasa 
tidak nyaman dengan sebutan 
itu.”, tandasnya.

Lewat ‘Rumah Harapan’ Eko 
dan warga lainnya melatih 
keterampilan warga tunagrahita 
agar mereka lebih mandiri, 
termasuk menghasilkan 
pendapatan rutin. Meski butuh 
waktu lebih lama, tapi hasil karya 
warga tunagrahita lebih baik dari 

warga biasa.

Eko menjelaskan ada empat 
konsep pendekatan yang 
dilakukan untuk menghasilkan 
pendapatan. Pertama adalah 
pendapatan harian dari 
penualan keset. Kemudian 
untuk pendapatan bulanan 
mereka diajarkan berternak 
ayam yang telurnya bisa dijual. 
Ada pula pendapatan tiga 
bulanan dengan penyediaan 
kolam untuk berternak lele yang 
juga bisa dijual. Dan konsep 
terakhir adalah pendapatan 
tahunan dengan pengajaran cara 
berternak kambing.

“Pada akhirnya mereka bisa 
mandiri dan tidak lagi dipandang 
sebelah mata,” ujar Eko.

Sekarang, tambah Eko, mereka 
memiliki kualitas kehidupan yang 

lebih baik dengan penghasilan 
yang lebih rutin untuk membeli 
makanan lebih bergizi. Masih 
kata Eko, kini ada sejumlah 
warga tunagrahita yang dulunya 
menjadi beban, kini justru 
menjadi tulang punggung 
keluarga.

Desa-desa yang berada di lereng 
bukit Kemukus itu, kini berupaya 
keras untuk menghapus sebutan 
‘Kampung Idiot’ untuk menjadi 
tujuan pariwisata.

Kita memiliki sejumlah keindahan 
alam, ujar Eko, pengunjung bisa 
datang ke sini dan melihat secara 
langsung bagaimana mereka 
berkarya. Ia menambahkan 
banyak kunjungan ke desanya 
untuk melakukan studi banding 
dan mengambil contoh 
bagaimana masalah sosial ini 
ditangani.

Salah satu anak perempuan Ibu Masinem yang kami kunjungi

FOKUs

sT NORMAH, MENJAdi KAdER
UNTUK MENgABdi

St Norma menjadi sumbu 
kreativitas Taman Paditungka 
Mammula Menre, desa 
Pakkasalo. Senyum ramah dan 
gerakan lincahnya menjadi 
penyemangat kader lain untuk 
bersama-sama memajukan TP.

Pagi itu, sekitar pukul 07.50 
Wita, di samping mesjid Jamul 
Mahmudin, di antara jalan poros 
Desa Pakkasalo dan sungai 
Walannae, pada sebuah halaman 
bangunan panggung, tampak 
beberapa anak berseragam 
orange asyik masyuk bermain. 
Mereka berputar-putar di 
rerumputan, berjingkrak-jingkrak, 
dan berlomba-lomba meluncur 
di papan luncur.

Jarum berdetak di jam tangan, 
menunjukkan Pukul 08.00 Wita. 
Seruan tiba-tiba terdengar, 
“Ayo anak-anak, kumpul di sini, 
mari kita bernyanyi”. Seruan 
itu begitu ampuh, aba-aba 

ditanggapi serius oleh anak-
anak yang pada wajahnya masih 
tampak serbuk bedak itu. Mereka 
pun bernyanyi, “Marilah marilah 
kita ke Paditungka.....” terdengar 
nyaring dan cempreng, 
kemudian lenyap terbawa angin.

Penyeru itu adalah St Norma, 
ketua kader Taman Paditungka 
Mammula Menre desa Pakkasalo, 
yang terkenal cekatan diantara 
teman-temannya sesama 
kader paditungka se Kab. 
Bone. Mimiknya serius, alisnya 
tegas, matanya menjorok ke 
dalam lingkaran wajahnya yang 
lonjong. Bibirnya merah, kontras 
dengan kulitnya yang legam, 
berpadu dengan kemeja dan 
kerudungnya yang hijau lembut. 
Menutupi postur tubuhnya 
yang mungil. Tapi, tak ada yang 
menyangka bahwa ia periang, 
lincah, begitu dicintai murid-
muridnya.

oleh.	TiM diNKEs BONE

Perempuan kelahiran Desa 
Pakkasalo 33 tahun lalu ini 
mengaku senang menjadi kader. 
“Saya pikir pekerjaan lain juga 
tak ada, dan sebelumnya saya 
janda dan sekarang sudah 
bersuami lagi,” katanya. Melepas 
masa janda dan menikahi 
Syamsuddin yang sekarang 
berprofesi sebagai wiraswasta-
lah yang membuatnya kian 
semangat menjadi kader. Ia 
pun bangga karena mendapat 
kepercayaan dari kepala dusun 
H Ambo Tang untuk mencari 
empat kader lainnya yang 
mumpuni mengurus anak-anak.

Telisik demi telisik, ia menggaet 
empat kawan jalannya. Yakni 
Sahidah (21), Astuti (22), Salma 
(21), dan Maryam (33). Meski 
tampak perbedaan umur dengan 
beberapa kader, ia tak sungkan 
untuk terlebih dahulu untuk 
memulai lelucon. Jangan salah 
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sangka, ibu yang kesehariannya 
mengurusi keluarga ini adalah 
kader pavorit saban pelatihan, 
ia selalu unjuk jari dan percaya 
diri. Ini diakui oleh kader-kader 
pada paditungka lain, “Ia sangat 
lucu dan lincah,” kata Nurhaeni, 
kader Paditungka Rennutta yang 
pernah bersama St Normah ikut 
pelatihan kader.

Kader TP Mammula Menre ini 
melirik calon-calon kader bukan 
berdasarkan jenjang pendidikan, 
tapi lebih karena ketulusan 
dan keikhlasan mengabdi. Tak 
dapat dipungkiri bahwa dari 
lima kader tersebut tak ada 
yang bersekolah tinggi, hanya 
tamatan SMA, Tsanawiyah, SD, 
dan SMP. Tapi, setelah beberapa 
kali ikut pelatihan kader, mereka 
tampaknya mulai mahfum, 
minimal pengetahuannya 
sebanding dengan guru Taman 
Kanak-kanak (TK) dan mampu 
membimbing orang tua anak.

Ibu dari Salmiah (17) dengan 
Sumiati (12) ini sebelum menjadi 
kader memang sudah akrab 
dengan ke empat bawahannya 
itu. “Kami dulu sering kumpul-
kumpul kalau ada acara di 
desa, saban sore kami sering 
berbincang,” kata wanita yang 
kata-katanya begitu mengalir ini. 
Ia begitu fasih dalam berucap, 
strukturnya pas. H Ambo Tang 
sendiri menganggapnya cerewet. 
Itu pula yang membuatnya 
sangat dikagumi para kader.

“Saya bersifat sosial, baik pada 
anak-anak, ibu-ibu dan remaja 
masuk semua gelombangnya,” 
lanjut kader yang termasuk 
berhasil membangun citra Taman 
Paditungka Mammula Menre 
desa Pakkasalo ini. “Kuncinya 

ada pada kader,” ungkap 
sebagian besar narasumber yang 
disambangi. Tampaknya betul 
demikian. Karena dari kader-
lah sumber segala inovasi dan 
kreativitas, sehingga paditungka 
dapat berbeda dan bernilai lebih 
dari yang lain. St Normah adalah 
sutradara sekaligus aktornya. Ia 
melakoni semua hasil anjuran 
pelatihan kader yang Unicef 
lakukan. Dimana sesampai di 
desa melakukan modifikasi- 
modifikasi bentuk dan metode. 
Ini terlihat dari nuansa semarak 
paditungka dengan rona 
warna-warni yang selaras. Mata 
pun tak dibiarkannya sunyi 
oleh kekosongan. Taman itu 
menawarkan kehidupan penuh 
gairah.

St Normah menambah jam 
belajar sesuai keinginan anak, 
membimbing kader lain untuk 
membuat Konsep Belajar Harian 
dengan metode bergilir. Konsep 
tersebut juga disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi, jadi 
tak jarang mengalami perubahan 
dari anjuran saat pelatihan.

Kader yang fokus wilayahnya 
Bina Keluarga Balita (BKB) 
ini mengaku hanya memiliki 
sedikit kendala dalam menjalani 
profesinya. Batu sandungan 
awal adalah menghadapi anak 
yang rewel, tapi hal itu dapat 
dengan mudah ditaklukkan St 
Normah, mengingat ia sudah 
berpengalaman mempunyai dua 
anak. “Menjadi kader membuat 
saya sadar, bahwa anak-anak itu 
tidak boleh dikerasi, tapi harus 
dibimbing untuk perkembangan 
mentalnya  di masa depan,” 
sesalnya, karena dulu ia sering 
berprilaku kurang patut ke 

anak-anaknya. Menjadi kader 
mengajarkannya bagaimana 
menjadi orang tua yang baik.

Tentang honor yang boleh 
dibilang minim, ia mulanya 
merasa cemburu saat 
mengetahui bahwa di daerah 
rintisan sudah ada insentif. 
Padahal sejak pertama bekerja 
ia tak pernah mendengar 
kabar tentang adanya insentif. 
“Tapi belakangan saya merasa 
bersyukur karena sudah dapat, 
walaupun bukan sekali sebulan, 
tapi sekali setahun. Baru-baru 
ini saya dapat Rp. 825 ribu, 
hitungan sebulan Rp. 75 ribu,” 
ucapnya menguat.

Bagi St Normah, ia tak ingin 
mencari penghidupan lain. 
“Dunia saya sudah di sini,” 
tambahnya. Nilai tambah yang 
ia tuai adalah para orang tua 
semakin baik kepada para kader. 
Menurutnya, penghargaan 
mereka akan sangat berbeda 
jika kami, para kader tak melatih 
anak mereka. “Itulah harga 
yang tak bisa dibayar,” ucapnya 
menutup perbincangan.

Di masa lajangnya,
 ia punya kesempatan untuk

 belajar menjadi ibu yang baik.
 Karena dengan menjadi kader,

 ia terbiasa dekat dengan
 anak-anak dan memiliki
 pengetahuan mumpuni

terhadap pendidikan

FOKUs

JAMBi
"sEMUA MENgEJAR sEHAT"

Provinsi Jambi terus berbenah 
untuk melakukan perubahan-
perubahan khususnya di bidang 
kesehatan. Penghargaan 
diperoleh selama beberapa 
tahun belakangan ini seperti 
juara 2 PHBS Tingkat Nasional 
yang diraih oleh Kabupaten 
Batanghari, dan di tahun 
sebelumnya diraih oleh 
Kabupaten Muaro Bungo, dan 
kabupaten Tebo yang tahun ini 
juga menjadi nominasi PHBS 
tingkat nasional di tahun ini. 
Penghargaan ini diperoleh salah 
satunya karena upaya yang 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan 
Provinsi Jambidemi mewujudkan 
visi Jambi Emas yaitu Jambi 
Sehat Berkeadilan. Hal ini 
sejalan dengan perubahan 
paradigma dari kuratif ke arah 
promotif dan preventif serta 

dalam mewujudkan kemandirian 
masyarakat untuk hidup sehat. 
Karena itulah diperlukan 
dukungan informasi yang 
cukup sehingga pengetahuan 
masyarakat meningkat dan 
termotivasi untuk senantiasa 
menerapkan pola hidup bersih 
dan sehat.Salah satu upaya 
inovatif yang dilakukan oleh 
Dinkes Provinsi Jambi adalah 
adanya Layanan SMS Sehat.

SMS ? SMS yang kita ketahui 
adalah singkatan dari Short 
Message Service atau layanan 
pesan singkat yang dapat 
kita terima melalui telepon 
genggam. Konsep inilah yang 
diusung Dinkes Provinsi Jambi 
sebagai program inovatif untuk 
memberikan edukasi seputar 
dunia kesehatan kepada 
masyarakat. Program Layanan 

oleh.	IRNA	WINDU	PRASETYANI

Semua Mengejar Sehat (SMS) 
diluncurkan pertama kali 13 
November 2012 dan masih aktif 
dioperasikan hingga sekarang. 
Program ini merupakan 
program inovasi sebagai sarana 
penyuluhan kesehatan bagi 
masyarakat dimana Dinkes 
menggunakan media Short 
Message Service (SMS) untuk 
menyampaikan pesan kesehatan 
pada masyarakat.

Sulitnya mengumpulkan 
masyarakat untuk melaksanakan 
penyuluhan serta terbatasnya 
anggaran menjadi salah satu 
alasan Dinkes Jambi memutar 
otak mencari alternatif cara 
memberikan edukasi kesehatan 
bagi masyarakat. Selain itu 
tenaga kesehatan dan jumlah 
kader terbatas jika harus 
menjangkau masyarakat 
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satu persatu yang juga perlu 
dipikirkan waktu yang harus 
dihabiskan untuk melakukan 
penyuluhan jika dilakukan secara 
konvensional.

Alasan itulah yang memacu 
Dinkes Jambi untuk 
mengeluarkan program layanan 
berupa pesan singkat yang 
dinamakan Layanan SMS Sehat. 
SMS dipilih sebagai media 
edukasi kesehatan karena murah, 
mudah, dan populer. Rata-rata 
kini masyarakat memiliki ponsel, 
sehingga dinilai efektif dan 
efisien jika informasi kesehatan 
diterima masyarakat melalui 
pesan singkat. 

Layanan SMS Sehat ini langsung 
dioperatori oleh staf Promosi 
Kesehatan Dinkes Provinsi Jambi 
yang bekerjasama dengan 
provider Telkomsel. Pesan yang 
dikirim operator SMS sehat akan 
disampaikan kepada pemegang 
kartu SMS sehat yang sudah 
masuk data base yaitu Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota, 
Tenaga Kesehatan di Puskesmas, 
serta Kader Posyandu di 
masing-masing desa. Setelah 
itu pesan akan disampaikan 
kepada kelompok-kelompok 
yang ada di masyarakat misalnya 
kelompok pengajian, dasawisma, 
posyandu, paguyuban dan 
kelompok lainnya yang ada di 
lingkungan masing-masing.

Peran puskemas sangat 
menentukan keberhasilan 
program penyuluhan melalui 
SMS, karena Puskesmas  menjadi 
ujung tombak semua program 
kesehatan dan yang langsung 
berinteraksi dengan kader, PKK, 
tokoh masyarakat dan  tokoh 
agama serta masyarakat yang 

ada di Desa/Kelurahan. 

Pesan yang dikirim melalui 
SMS sehat ditentukan 
berdasarkan prioritas masalah 
yang dihadapi Kabupaten/
kota setempat seperti kejadian 
luar biasa dimana pesan harus 
secepatnya untuk disampaikan 
kepada kelompok masyarakat 
penerima, sehingga pesan yang 
diterima oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, tenaga 
kesehatan di Puskesmas maupun 
Kader Posyandu bisa berbeda-
beda. Selain itu peringatan 
kegiatan nasional/lokal yang 
berhubungan dengan Program 
kesehatan yang berdampak 
pada masyarakat, program baru 
bidang kesehatan, sosialisasi 
program kesehatan yang sudah 
berjalan serta informasi-informasi 
penerapan perilaku hidup bersih 
sehat juga disebarkan melalui 
SMS Sehat.Kumpulan pesan 
singkat yang diterima kader 
selanjutnya menjadi catatan 
pintar kader yang tersimpan 
didalam ponsel kader dan 
dapat dibuka kapanpun jika 
dibutuhkan.

Selama hampir empat tahun 
berjalan, programLayanan 
SMS Sehat telah membantu 
peningkatan pengetahuan 
masyarakat terhadap PHBS 
terbukti dengan diperolehnya 
penghargaan di beberapa 
kabupaten/kota di Jambi 
selama beberapa tahun 
belakangan ini. Selain itu SMS 
Sehat ini juga berdampak 
pada peningkatan peran serta 
kader, tokoh masyarakat, PKK 
sebagai pemberi informasi 
kesehatan kepada masyarakat, 
pemberdayaan masyarakat 

murni karena kader tidak 
diberikan tambahan pulsa untuk 
meneruskan pesan SMS Sehat 
maupun dalam menyampaikan 
melalui penyuluhan, 
penghematan anggaran serta 
mengatasi keterbatasan SDM.

Namun tidak dapat dipungkiri 
berbagai kendala juga dialami 
dalam pelaksanaan program 
ini seperti sinyal yang terbatas 
untuk daerah tertentu, 
keterbatasan anggaran yang 
menyebabkan terputusnya 
SMS bila anggaran belum dpt 
dicairkan, aktivasi kartu untuk 
tenaga kesehatansecara berkala 
tidak dapat dilakukan serta 
mobilisasi petugas promkes 
terlatih dan kader kesehatan.

Dengan berbagai kendala 
yang ada, perlu ada kerjasama, 
dukungan dan komitmen 
dari seluruh lintas sektor dan 
lintas program yang ada serta 
perhatian khusus berupa 
anggaran APBD yang memadai 
dan didukung dengan jaringan 
provider yang kuat dan luas 
hingga ke pelosok wilayah. 
Selain itu, membuat pesan 
menjadi kebutuhan masyarakat 
menjadi kunci keberhasilan 
program, supaya pesan 
disebarluaskan secara berantai 
dan dilakukan secara mandiri 
oleh kader kepada kelompok-
kelompok di masyarakat. Seluruh 
upaya tersebut semata-mata 
untuk mewujudkan Jambi 
sehat berkeadilan. Semoga 
menginspirasi provinsi-provinsi 
lainnya ya. Sukses untuk Jambi ! 
Salam Sehat.
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AJAKAN HidUP sEHAT MELALUi PAMERAN 
dEKLARAsi PENcEgAHAN sTUNTiNg

 Stunting adalah sebuah 
kondisi dimana tinggi badan 
seseorang ternyata lebih 
pendek disbanding tinggi badan 
orang lain pada umumnya 
(yang seusia). Stunting dapat 
disebabkan oleh kurangnya 
asupan gizi yang diterima oleh 
janin/bayi. Berikut beberapa 
penyebab anak mengalami 
kekerdilan (Stunting):

a. Faktor gizi buruk yang dialami 
oleh ibu hamil maupun anak 
balita

b. Kurangnya pengetahuan ibu 
mengenai kesehatan dan 
gizi sebelum dan pada masa 
kehamilan, serta setelah ibu 
melahirkan

c. Masih terbatasnya layanan 
kesehatan termasuk 
layanan ANC-Ante Natal 

Care (pelayanan kesehatan 
untuk ibu selama masa 
kehamilan), Post Natal Care 
dan pembelajaran dini yang 
berkualitas

d. Masih kurangnya akses 
kepada makanan bergizi. 
Hal ini dikarenakan harga 
makanan bergizi di indonesia 
masih tergolong mahal

e. Kurangnya akses ke air bersih 
dan sanitasi

Stunting disebabkan oleh Faktor 
Multi Dimensi, Intervensi paling 
menentukan pada 1.000 HPK 
(1000 Hari Pertama Kehidupan)

1) Praktek pengasuhan yang 
tidak baik

a. Kurang pengetahuan 
tentang kesehatan dan gizi 
sebelum dan pada masa 

oleh.	HARUN NisA

kehamilan

b. 60% dari anak usia 0-6 
bulan tidak mendapatkan 
asi ekslusif

c. 2 dari 3 anak usia 0-24 
bulan tidak menerima 
manakan pengganti asi

2) Terbatasnya layanan 
kesehatan termasuk layanan 
anc (ante natal care), post 
natal dan pembelajaran dini 
yang berkualitas

a. 1 dari 3 anak usia 3-6 
bulan tidak terdaftar di 
pendidikan anak usia dini

b. 2 dari 3 ibu hamil belum 
mengkonsumsi suplemen 
zat besi yang memadai

c. Menurunnya tingkat 
kehadiran anak di 

PERisTiWA

posyandu (dari 79% di 
2007 menjadi 64% di 
2013)

d. Tidak mendapat akses 
yang memadai ke layanan 
imunisasi

3) Kurangnya akses ke makanan 
bergizi

a. 1 dari 3 ibu hamil anemia

b. Makanan bergizi mahal

4) Kurangnya akses ke air bersih 
dan sanitasi

a. 1 dari 5 rumah tangga 
masih bab di runag 
terbuka

b. 1 dari 3 rumah tangga 
belum memiliki akses ke 
air minum bersih

Mudah sakit, kemampuan 
kognitif berkurang, saat tua 
beresiko terkena penyakit 
berhubungan dengan pola 
makan, fungsi-fungsi tubuh 
tidak seimbang, mengakibatkan 
kerugian ekonomi dan postur 
tubuh tidak maksimal saat 
dewasa merupakan dampak 
Stunting yang dapat terjadi.

Direktorat Jenderal Kesehatan 
Masyarakat Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia 
menggelar stand booth di acara 
Kampanye Nasional Pencegahan 
Stunting yang dihadiri oleh 
Kepala Staf Kepresidenan 
Moeldoko, Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nila Farid 
Moeloek serta beberapa pejabat 
lain yang berpusat di Monas, 
Minggu (16/9).

Pada kesempatan tersebut, 
Menkes Nila Moeloek berpesan 
kepada para orang tua, juga 
remaja selaku calon orang tua 

agar memahami bagaimana 
cara mencegah stunting, 
utamanya melalui perbaikan pola 
makan, pola pengasuhan, juga 
perhatikan kebersihan.

‘’Kalau tidak mau anak-anak kita 
stunting, kalau kasih makan anak-
anak utamakan (sumber protein) 
untuk anak-anak dan ibu hamil 
dulu ya,’’ kata Menkes.

Selain itu, secara khusus bagi 
para ibu hamil, agar senantiasa 
menjaga kehamilannya salah 
satunya dengan mencukupi 
kebutuhan gizi anak sejak 1000 
hari pertama kehidupan. ‘’Sejak 
janin tumbuh dalam kandungan 
(270 hari) selama hingga usia 
2 tahun kehidupan (730 hari), 
dengan ASI Eksklusif, makanan 
pendamping ASI,’’ jelasnya.

Berikut beberapa cara intervensi 
stunting yang perlu dilakukan:

a. Ibu hamil mendapat tablet 
tambah darah minimal 90 
tablet selama kehamilan

b. Pemberian makanan 
tembahan ibu hamil

c. Pemenuhan gizi

d. Persalinan dengan dokter 
atau bidan yang ahli

e. IMD (imunisasi menyusui dini) 

f. Berikan asi ekslusif pada bayi 
hingga usia 6 bulan

g. Berikan makanan 
pendamping asi untuk bayi 
diatas 6 bulan hingga 2 tahun

h. Berikan imunisasi dasar 
lengkap dan vitamin a

i. Pantau pertumbuhan balita di 
posyandu terdekat

j. Lakukan perilaku hidup bersih 
dan sehat

Keikutsertaan ditjen kesmas 
dalam stand booth di acara 
Kampanye Nasional Pencegahan 
Stunting untuk mendukung 
program penyadaran 
masyarakat mengenai bahaya 
stunting dan bagaimana upaya 
pencegahannya. Sehingga 
diharapkan prevelensi stunting 
bisa diturunkan dari 37,2% (2013) 
menjadi 28% (2019).

Sejak pagi, terlihat pengunjung 
antusias memadati booth untuk 
mendapatkan edukasi dan 
informasi program kesmas yang 
ikut dipamerkan. Booth yang 
dibuka hingg apukul11.00 tidak 
hanya sekedar memamerkan 
media kit kesehatan, petugas 
turut memberikan edukasi 
tentang bahaya stunting pada 
anak serta ajakan untuk terus 
hidup sehat.

Dirjen kesmas dr. Kirana 
Pritasari, MQIH, mengapresiasi 
pelaksanaan pameran 
Kesmas pada acara Deklarasi 
Pencegahan Stunting dan ikut 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat yang datang serta 
menyemangati tim kesmas yang 
sedang bertugas.

Di akhir kegiatan, Ditjen Kesmas 
membagikan cinderamata 
kepada ratusan pengunjung 
yang terdiri dari kader (PKK), 
dan PAUD DKI Jakarta, Kader 
Posyandu, Ibu-Ibu Bhayangkari, 
mahasiswa/wilayah Jabodetabek 
sertamasyarakat umum. Sebagai 
bentuk apresiasi atas kunjungan 
mereka di booth Ditjen Kesmas.
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LoMBA	IBU	MENYUSUI
WUJUd PENgHARgAAN KEBERHAsiLAN iBU

MEMBERi Asi di TEMPAT KERJA

Menyusui adalah hak ibu dan 
anak sebagai manusia. Namun, 
saat ini sering hak-hak tersebut 
tidak terpenuhi oleh mereka, 
terutama bagi ibu menyusui 
yang bekerja. Banyak alasan 
ibu pekerja kemudian berhenti 
menyusui sebelum bayi berusia 
dua tahun. Keberhasilan seorang 
ibu untuk menyusui diperlukan 
dukungan semua pihak, baik 
dari suami keluarga, masyarakat, 
lingkungan kerja, sistem 
pelayanan kesehatan, dan juga 
dari pemerintah.

Untuk hal ini Indonesia 
mempunyai komitmen untuk 
melaksanakann “Deklarasi 
Innocenti” tahun 1990 yang 
berisi bahwa setiap negara 
diharuskan memberikan 
perlindungan serta dorongan 
kepada ibu agar berhasil 

memberikan ASI secara ekslusif  
kepada bayinya, dan pemerintah 
telah mengeluarkan Peraturan 
Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
pemberian ASI ekslusif.

Badan Kesehatan Dunia, WHO, 
merekomendasikan pula bayi 
untuk mendapat ASI eksklusif 
selama 6 bulan. Namun, tidak 
semua perempuan mempunyai 
kesempatan untuk memberikan 
ASI ekslusif kepada bayi 
mereka dikarenakan bekerja. 
Ibu yang bekerja selama  8 jam 
berdampak tidak memiliki waktu 
yang cukup untuk menyusui 
anaknya. Keadaan tersebut 
diperparah dengan minimnya 
kesempatan untuk memerah ASI 
di tempat kerja, tidak tersedianya 
ruang ASI, serta kurangnya 
pengetahuan ibu bekerja 
tentang manajemen laktasi.

oleh.	FERY	FIRMANSYAH

Sementara ini, capaian 
ASI eksklusif di Indonesia 
belum mencapai angka yang 
diharapkan yaitu sebesar 80%. 
Berdasarkan laporan SDKI tahun 
2012 pencapaian ASI eksklusif 
adalah 42%. Sedangkan, 
berdasarkan laporan dari Dinas 
Kesehatan provinsi tahun 2013, 
cakupan pemberian ASI 0-6 
bulan hanyalah 54,3% (Pusdatin, 
2015). Salah satu faktor yang 
mempengaruhi rendahnya 
pemberian ASI Eksklusif di 
Indonesia adalah belum semua 
tempat kerja menyediakan ruang 
ASI.

Data dari International Labour 
Organization (ILO) Jakarta 
tahun 2015 menyebutkan, 
dari 142 perusahaan yang 
termasuk dalam daftar Better 
Work Indonesia (BWI), hanya 85 

PERisTiWA
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perusahaan yang memiliki ruang 
ASI. 

Hal di atas pernah disampaikan 
Menteri Kesehatan RI saat 
membuka acara peringatan 
Pekan ASI Sedunia (PAS) 2015 
di Jakarta yang mengambil 
tema Mari Dukung Menyusui di 
Tempat Kerja.

Berdasarkan survei BPS tahun 
2013, Jumlah angkatan kerja 
wanita terus meningkat setiap 
tahunnya. Saat ini dari 114 juta 
jiwa (94%), 38% diantaranya 
adalah pekerja perempuan 
(43,3 juta jiwa) yang 25 juta 
diantaranya berada pada usia 
reproduktif (BPS, Februari 2013). 
Secara fisiologis kelompok 
pekerja perempuan mengalami 
siklus haid, hamil dan menyusui 
yang memerlukan fasilitasi agar 
pekerjaan tidak terganggu 
dan kondisi fisik lainnya tidak 
mengurangi kinerja.

Oleh karena itu, program 
ASI eksklusif di tempat kerja 
merupakan terobosan yang 
dapat meningkatkan cakupan 
ASI eksklusif nasional. Peran 
berbagai pihak termasuk dunia 
industri dalam mendukung 
pencapaian ASI Eksklusif 
sangatlah penting. Selain itu, 
dukungan terhadap program 
menyusui di tempat kerja juga 
merupakan bentuk pencegahan 
terhadap diskriminasi perempuan 
di tempat kerja.

Pada kesempatan itu pula 
Menkes menyampaikan imbauan 
agar mendukung program 
ASI di tempat kerja dengan 
memberikan kesempatan bagi 
ibu bekerja untuk menyusui 
anaknya selama waktu kerja dan 

atau menyediakan tempat untuk 
memerah ASI berupa ruang  
ASI di tempat kerja. Dengan 
demikian, hak bayi untuk 
mendapat ASI Eksklusif sampai 
usia 6 bulan dapat diwujudkan 
dan produktivitas pekerja 
perempuan dapat meningkat.

Dalam mendukung himbauan 
Menkes itu, melalui Direktorat 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga, kantor Kementerian 
Kesehatan dalam setiap 
tahunnya menggelar lomba 
Ibu Dengan ASI Ekslusif yang 
diselenggarakan bersamaan 
dengan peringatan Hari ASI 
Sedunia. 

Tahun 2018 ini Direktorat 
Kesehatan Kerja dan Olahraga 
kembali menyelenggarakan 
Lomba Ibu dengan ASI Ekslusif, 
yang bertempat di Aula 
Siwabessy, gedung Kementerian 
Kesehatan, Jakarta,  pada Rabu 
(3/8/2018).

Direktur Kesehatan Kerja dan 
Olahraga, Drg.Kartini Rustandi, 
M.Kes, ketika membuka acara 
lomba,  menyampaiakan bahwa 
lomba yang diadakan sebagai 
wujud pemberian penghargaan 
bagi para pegawai di lingkungan 
Kementerian Kesehatan dalam 
keberhasilannya memberikan ASI 
ekslusif di tempat kerja.

“Melalui lomba yang kami 
adakan tiap tahun itu,  
diharapkan dapat memotivasi ibu 
bekerja untuk tetap bersemangat 
memberikan ASI Eksklusif 
kepada bayinya”, tambah Kartini 
lagi.

Secara khusus dalam 
sambutannya itu, Direktur 
Kesjor menyoroti peran pekerja 

perempuan yang memiliki 
berbagai peran dan pilihan 
karir di dalam pekerjaan. Tetapi 
perempuan tetap memiliki 
peran utama yang sangat 
penting dalam membangun 
keluarga yang sehat dan mampu 
melahirkan generasi bangsa 
yang sehat dan berkarakter.

Ia katakan, Ibu bekerja umumnya 
mempunyai waktu yang 
terbatas untuk memberikan 
ASI secara langsung sehingga 
membutuhkan upaya lebih dalam 
memenuhi kebutuhan bayinya.  
Pemberian ASI dilakukan 
dengan cara memerah ASI dan 
menyimpannya di tempat yang 
sesuai standar kesehatan perlu 
diperhatikan.  

Lebih jauh ia paparkan 
tentang data pekerja di kantor 
Kementerian Kesehatan 
yang berada di Rasuna Said, 
berjumlah 2.689 orang, di 
mana pekerja perempuan yang 
berusia produktif diperkirakan 
48% atau sekitar 1.075 orang. 
Jumlah ibu hamil per April 
tahun 2018 sebanyak 74 orang 
dan ibu menyusui sebanyak 70 
orang. Tetapi hasil Riskesdas 
2013 menunjukkan cakupan ASI 
ekslusif baru mencapai 41,9%.

Salah satu faktor penyebab 
kegagalan pemberian ASI 
eksklusif pada ibu bekerja 
adalah waktu kerja selama 8 
jam menyebabkan ibu tidak 
memiliki waktu yang cukup untuk 
menyusui anaknya. 

“Keadaan ini menjadi masalah 
apabila tempat kerja tidak 
memberikan kesempatan 
untuk memerah ASI, tidak 
menyediakan ruang ASI dan 
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kurangnya pembinaan pemberi 
kerja mengenai manajemen 
ASI.” tegasnya. 

Saat ini pemerintah telah 
mempunyai Peraturan 
Pemerintah No. 33 Tahun 2012 
tentang Pemberian ASI Eksklusif. 
Keberadaan peraturan tersebut 
akan menyediakan lingkungan 
yang kondusif bagi pemberian 
ASI secara eksklusif. Kementerian 
Kesehatan RI berkomitmen 
memberikan pembinaan dan 
dorongan kepada ibu agar 
berhasil dalam IMD, memberikan 
ASI eksklusif dan diteruskan 
sampai berumur 2 tahun.

“Kementerian Kesehatan selaku 
pembuat kebijakan ASI di 

Indonesia berupaya menjadi 
contoh dalam penerapan 
kebijakan tersebut, untuk 
itu diperlukan partisipasi 
aktif seluruh pegawai dalam 
memanfaatkan sarana yang ada 
sehingga diharapkan pegawai 
Kementerian Kesehatan menjadi 
contoh dalam pemberian ASI 
eksklusif”, paparnya.

Dari lomba Ibu dengan ASI 
Ekslusif yang diselenggarakan 
di aula siwabessy, gedung 
Kemenkes Jakarta,  pada Rabu 
(3/8/2018), pemenangnya 
masing-masing :

Juara I, Samsiyah, dengan Balita 
Talita Inara Fathiya (9 bulan) dari 
Sekretariat Inspektorat Jenderal.  

Juara II, RetnoEriAndar, denga 
Balita Kashva Zafran Al Fatih 
Sudibyo (6 bulan), dari RSUP 
Persahabatan Jakarta,  Juara 
III Segarnis Dhiasy, dengan 
Balita lbrahim Dirgantara Arsy (7 
bulan), dari Bapelkes Cikarang.

Sementara itu, untuk Juara 
Harapan I Fitria Hidayati, dengan 
Balita Arsyila Shafana Mehrunisa 
(12 bulan), dari Sekretariat 
Inspektorat Jenderal Kemenkes. 
JuaraHarapan II,  Ratih Kusuma 
Dewi, dengan Balita Sadjiwo 
Damar Khaisanu (16 bulan), dari 
Puslitbang. Juara Harapan III, 
RisaNur Amalia, dengan Balita 
Dhanurendra  AbiyasaNotogomo 
(6 bulan), dari Dit.Promkes.

Peserta Lomba Ibu Dengan ASI Ekslusif 
ketika melakukan sesi foto bersama(foto-fey)
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gAUNg gERMAs LEWAT sEPEdA NUsANTARA
DI	BANYUWANGI

Dalam menyampaikan 
sambutannya pada acara 
yang diselenggarakan pada 
Minggu pagi itu, dr. Kirana 
memberikan apresianya 
kepada Pemerintah daerah dan 
warga Banyuwangi yang telah 
mendapat penghargaan ASEAN 
Tourism Standard Award  dalam 
kategori sebagai kota pariwisata 
terbersih. 

“Saya menyampaikan apresiasi 
kepada pemerintah daerah dan 
warga Kabupaten Banyuwangi 
yang telah mengangkat nama 
Kabupaten Banyuwangi hingga 
tingkat  internasional melalui 
penghargaan ASEAN Tourism 
Standard Award”, ujar dr. Kirana

Selain itu, banyak festival 
yang diselenggarakan seperti 
Banyuwangi Underwater 

Festival, Banyuwangi Ijen 
Green Run, dan Banyuwangi 
Fishing Festival yang mengajak 
masyarakat Kabupaten 
Banyuwangi untuk hidup sehat. 
Atas alasan ini, Kementerian 
Kesehatan turut menggalakkan 
sosialisi gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (Germas) di 
Kabupaten Banyuwangi.

“Germas merupakan gerakan 
yang melibatkan semua 
komponen masyarakat untuk 
hidup sehat, yang telah menjadi 
Instruksi Presiden sejak Januari 
2017.  Gerakan yang telah 
dicanangkan sejak November 
2016 perlu terus disosialisasi 

oleh.	FERY	FIRMANSYAH

dan diimplementasikan dalam 
berbagai tatanan dan kelompok 
usia”, tutur dr.Kirana.  

Budaya hidup sehat, kata 
dr.Kirana,  dapat diawali 
dengan aktivitas fisik melalui 
jalan sehat dan bersepeda 
yang pelaksanaannya mudah, 
murah, serta bermanfaat untuk 
meningkatkan kesehatan dan 
kebugaran masyarakat. 

“Dukungan berbagai pihak, 
tidak terkecuali dari pemerintah 
pusat, pemerintah daerah dan 
sektor swasta lain dibutuhkan 
untuk mewujudkan budaya hidup 
sehat, salah satunya melalui 

Banyuwangi--Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (Kesmas), dr.Kirana Pritasari yang 
didampingi Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, melepas ratusan peserta 
Sepeda Nusantara di lapangan Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Minggu 
(13/08/2018).

PERisTiWA
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kegiatan Sosialisasi Germas dan 
Sepeda Nusantara di Kabupaten 
Banyuwangi ini”, ungkap dr, 
Kirana.

Penyelenggaraan Sepeda 
Nusantara yang rutenya 
menyelusuri jalanan yang 

tak jauh di sekitar lapangan 
Blambangan itu, selain diikuti 
oleh perkumpulam komunitas 
sepeda yang ada di sana juga 
diikuti oleh kelompok keluarga 
dan masyarakat luas lainnya.

Sebelum acara itu berlangsung, 

peserta Sepeda Nusantara 
diajak untuk melaksaakan 
senam pagi bersama  yang 
pagi itu diperkenalkan senam 
kreasi “I Love BayuwangiI dan 
senam Asian Games di Taman 
Blambangan, Banyuwangi.

Para Komunitas sepeda ikut memeriahkan acara Sepeda Nusantara di taman Blambangan Banyuwangi ada Minggu pagi (12/8/2018).

Salah satu peserta dalam penyelenggaraan Sepeda Nusantara di kabupaten Banyuwangi
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Latar BeLakang

Beban kesehatan Masyarakat

Indonesia tengah menghadapi 
tantangan besar yakni masalah 
kesehatan triple burden. Selain 
masih adanya penyakit infeksi 
seperti malaria, TBC resistensi 
obat, demam berdarah dan 
penyakit menular lainnya, 
meningkatnya penyakit tidak 
menular (PTM) seperti diabetes 
mellitus, hipertensi, dan kanker, 
penyakit jantung dan tingginya 
kasus cedera dan kecelakaan. 
Penyakit yang seharusnya sudah 
teratasi muncul kembali, seperti 
penyakit akibat tidak diimunisasi 
seperti polio dan difteri. Kejadian 
bencana alam juga menjadi 
momok disebagian besar wilayah 
Indonesia. Kejadian gempa bumi 
disertai tsunami di Palu, Dongala 
dan sekitarnya yang terjadi di 

akhir bulan September 2018 
menyebabkan ribuan korban jiwa 
disertai kerusakan sosial yang 
luar biasa besarnya. 

Di sisi lain, kesenjangan sosial 
dan ekonomi masih terjadi 
terlihat dengan koefisien gini 
sebesar 0.4 dan distribusi tenaga 
kesehatan yang belum merata 
diseluruh wilayah Indonesia 
terutama didaerah terpencil dan 
perbatasan. 

Walaupun pada tahun 2016, 
pengeluaran negara untuk 
bidang kesehatan sudah 
memenuhi target yang 
diamanahkan UU No.36/2009 
yaitu sebesar 5% dari total 
APBN. Proporsi ini masih 
terbilang kecil jika dibandingkan 
dengan kompleksitas 
permasalahan kesehatan 
masyarakat di Indonesia. 

Sebagai hasilnya, pengeluaran 
negara untuk isu kesehatan 
masyarakat masih terbilang 
sedikit dibandingkan dengan 
pengeluaran dari masyarakat (out 
of pocket expenditure) sehingga 
berdampak terhadap angka 
kemiskinan.

Sejarah Primary HealtH 
Care

40 tahun yang lalu, para 
pemimpin dan pakar kesehatan 
dunia berkomitmen untuk 
meningkatkan Primary Health 
Care melalui deklarasi Alma- Ata. 
PHC diperkenalkan oleh World 
Health Organization (WHO) 
sekitar tahun 70-an, dengan 
tujuan untuk meningkatkan 
akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan yang 
berkualitas. Menurut Deklarasi 

oleh.	DWI	ADI	MARYANDI

UPdaTE PERKEMBANgAN Primary
HEalTH CarE di iNdONEsiA

sERBA-sERBi
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Alma Ata (1978) Primary 
Health Care adalah kontak 
pertama individu, keluarga, 
atau masyarakat dengan sistem 
pelayanan kesehatan. Indonesia 
juga mengadopsi pendekatan 
tersebut dengan melakukan 
revitalisasi upaya kesehatan 
dasar melalui sistem kesehatan 
nasional dan revitalisasi 
puskesmas.

Upaya keMenterian 
keSehatan daLaM 
MewUjUdkan peLayanan 
keSehatan daSar yang 
BerkUaLitaS 

Dari sisi regulasi, sudah banyak 
yang dilakukan pemerintah 
dalam meningkatkan primary 
health care di Indonesia. Mulai 
dari UU nomor 40 tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, Undang-Undang 
Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan, Undang-Undang 
Nomor 24 tahun 2011 tentang 
Badan Penjamin Sistem Jaminan 
Sosial dan dilanjutkan beberapa 
Peraturan Pemerintah seperti PP 
nomor 72 tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional 
dan Intruksi Presiden nomor 1 
tahun 2017 tentang Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat. Hal ini 
dilakukan untuk meningkatkan 
upaya kesehatan perseorangan 
dan upaya kesehatan masyarakat 
dalam rangka mewujudkan 
kualitas pelayanan dasar bagi 
masyarakat.

Dalam sisi operasional,  
Indonesia melalui program 
indonesia sehat yang terdiri 
terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu pilar 
paradigma sehat, penguatan 

pelayanan kesehatan dan 
Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). Tujuannya yaitu untuk 
meningkatkan pengetahuan, 
kesadaran, kemauan dan 
kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang dalam lingkungan 
hidup yang sehat agar terwujud 
derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal melalui terciptanya 
perilaku hidup sehat sehingga 
terwujud bangsa yang mandiri, 
maju dan sejahtera serta 
memenuhinya kebutuhan dasar 
masyarakat di bidang kesehatan 
dalam meningkatkan derajat 
kesehatan yang setinggi-
tingginya. ketiga pilar tersebut 
dioperasionalkan melalui 
pendekatan keluarga, standar 
pelayanan minimal dan gerakan 
masyarakat hidup sehat (Germas) 
sehingga arah pembangunan 
kesehatan nasional bergerak 
dari kuratif dan promotif dan 
preventif.

UPdate perkeMBangan 
phC

Primary Health Care menurut 
WHO dapat dikatagorikan 
menjadi 4 (empat) bagian yaitu 
Universal Coverage Reforms, 
Service Delivery Reforms, Public 
Policy Reforms dan Leadership 
Reforms. 

1. Universal Coverage reforms

Indonesia telah melaksanakan 
Jaminan Kesehatan Nasional 
sejak 1 Januari 2014 dan 
ditargetkan pada 1 Januari 
2019 seluruh rakyat Indonesia 
akan di jamin oleh JKN. Per 1 
Oktober 2018, data dari BPJS 
kepesertaan JKN sebanyak 
203 juta populasi atau 77% 

penduduk Indonesia telah 
terdaftar sebagai peserta 
Jaminan Kesehatan nasional. 

2. Service delivery reforms

Dalam rangka peningkatan 
Service delivery reforms 
dilakukan 2 upaya komprehensif 
yaitu Program Indonesia Sehat 
dengan pendekata keluarga 
(PIS-PK) dan Nusantara Sehat 
yang menjadi ujung tombak 
peningkatan jumlah dan kualitas 
ketenagaan kesehatan di daerah 
terpencil dan perbatasan. 

Data dan informasi profil 
kesehatan keluarga menjadi 
sumber data untuk penentuan 
intervensi kesehatan masyarakat 
yang lebih berdasarkan bukti. 
Berdasarkan data dari aplikasi 
keluarga sehat per 31 Oktober 
2017, sebanyak 3.046.797 
(4.65%) keluarga yang sudah 
dikunjungi. Program Indonesia 
Sehat dilaksanakan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Pelaksanaan 
Program Indonesia Sehat 
diselenggarakan melalui 
Pendekatan Keluarga sebagai 
salah satu cara Puskesmas 
untuk meningkatkan jangkauan 
sasaran & mendekatkan /
meningkatkan akses pelayanan 
kesehatan di wilayah kerjanya 
dengan mendatangi keluarga. 
Integrasi UKP dan UKM secara 
berkesinambungan, dengan 
target / fokus keluarga, 
berdasarkan data dan informasi 
dari Profil Kesehatan Keluarga. 
Tujuannya yaitu meningkatkan 
akses keluarga terhadap 
pelayanan kesehatan yang 
komprehensif,  mendukung 
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PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT

SEKARANG JUGA !!

AYO LAKUKAN

Lakukan Persalinan
ditolong oleh

tenaga kesehatan

Mencuci Tangan
dengan air bersih

dan sabun

Melakukan
aktivitas fisik
setiap hari

Tidak
Merokok

Memberantas
Jentik di rumah
sekali seminggu

Makan Buah
dan Sayur
Setiap hari

Menggunakan
Jamban Sehat

Memberi Bayi
ASI Eksklusif

Menimbang
Balita

Setiap Bulan

Menggunakan
Air Bersih

pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Kab/Kota dan 
SPM Provinsi,  mendukung 
pelaksanaan JKN serta 
mempercepat tercapainya 
program indonesia sehat.

Dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan sumber daya manusia 
kesehatan di daerah terpencil 
dan daererah perbatasan 
sebagai bentuk penguatan 
pelayanan kesehatan primer, 
Kementerian Kesehatan 
Meluncurkan program nusantara 
sehat. Program ini dilakukan 
melalui pengangkatan tenaga 
nusantara sehat yang terdiri dari 
dokter, perawat, bidan, ahli gizi, 
ahli kesehatan lingkungan, analis 
kesehatan, farmasi dan tenaga 
kesehatan masyarakat. Nusantara 
sehat bersedia mengabdikan 
dirinya untuk terjun langsung 
memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat 
dan memiliki semangat untuk 
mendukung pemerintah dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan dasar.

Penempatan Nusantara Sehat 
sudah dilakukan sejak tahun 
2015 dan masih berlangsung 
sampai sekarang. 2800 tenaga 
kesehatan telah didistribusikan 
ke 499 puskesmas di  275 
kabupaten  dan 134 propinsi 
yang memiliki daerah perbatasan 
dan daerah terpencil.

3. Public Policy reforms

Salah satu bentuk reformasi 
dibidang kebijakan publik yaitu 
Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (Germas).  Germas 
merupakan gerakan nasional 
yang diprakarsai oleh Presiden 

RI melalu Instruksi Presiden 
nomor 1 tahun 2017 yang 
mengedepankan upaya 
promotif dan preventif, tanpa 
mengesampingkan upaya kuratif-
rehabilitatif dengan melibatkan 
seluruh komponen bangsa dalam 
memasyarakatkan paradigma 
sehat. 

Data pertanggal 26 Juni 
2018, pemerintah Daerah 
sudah berkomitmen dalam 
melaksanakan Germas di 
wilayahnya. Sebanyak 218 
kebijakan di tingkat daerah 
termasuk Peraturan Daerah, 
Instruksi gubernur, Instruksi 
Bupati/walikota di 27 Propinsi 
dan 151 kabupaten/Kota.  
Advokasi dan sosialisasi Germas 
telah dilaksanakan kepada 
masyarakat melalui kerjasama 
kemitraan melalui komisi IX DPR 
RI, Organisasi Kemasyarakatan 
dan dunia usaha. Sebanyak 27 
Propinsi dan 160 Kabupaten/
Kota telah melaksanakan 
advokasi dan sosialisasi Germas. 
22 Organisasi kemasyarakatan di 
20 Provinsi dan 96 Kabupaten/
kota juga turut menyebarluaskan 
informasi Germas kepada 
masyarakat mencakup lebih dari 
8000 sasaran. Dan sekitar 80 
dunia usaha melalui CSRnya juga 
turut mendukung germas. 

4. leadership reforms

Reformasi kepemimpinan 
dibidang kesehatan sudah sesuai 
dengan arah pembangunan 
kesehatan nasional yang lebih 
mengedepankan sisi promotif 
dan preventif dengan tidak 
mengesampingkan upaya kuratif 
dan rehabilitatif. Pilar paradigma 

sehat termasuk dalam Program 
Indonesia sehat termasuk 
penguatan pelayanan kesehatan 
dan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). 

Saran dan rekoMendaSi

Pemerintah melalui Kementerian 
Kesehatan berupaya untuk 
memastikan pelayanan 
kesehatan dasar yang berkualitas 
dan berkeadilan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia terutama 
untuk populasi rentan dan 
memperhatikan wilayah 
perbatasan dan daerah 
terpencil tanpa terkecuali. Oleh 
karena itu, pentingnya semua 
unsur mulai dari pemerintah 
pusat dan daerah, organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha, 
kelompok peduli kesehatan 
serta anggota masyarakat 
untuk berperan aktif dalam 
mewujudkan primary health care 
yang berkualitas pembangunan 
kesehatan yang berkelanjutan.
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PENTINGNYA	MENERAPKAN	PoLA	HIDUP	
sEHAT UNTUK KELUARgA

oleh.	AsEP sUWANdA
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Dengan menerapkan pola hidup 
sehat ini, Ibu dapat memperoleh 
banyak manfaat, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
Lantas, mengapa Ibu perlu 
menerapkan pola hidup sehat? 
Simak beberapa alasannya di 
bawah ini.

1. Mengurangi stress

Pola hidup sehat tidak hanya 
mempengaruhi kondisi fisik. 
Dalam otak, terdapat beberapa 
bagian yang dapat mengatur 
mood. Dengan mood yang baik, 
semangat untuk beraktivitas 
akan meningkat, tidur lebih 
berkualitas, serta kemampuan 
untuk fokus terhadap suatu 
hal pun menjadi lebih baik. 
Menerapkan pola hidup sehat 
juga dapat mengurangi tingkat 
stress.

2. Meningkatkan energi

pola hidup sehat identik dengan 

mengonsumsi makanan sehat 
dan bergizi serta olahraga teratur 
yang secara langsung dapat 
membantu peningkatan energi. 
Olahraga akan membantu 
melepaskan endorfin. Endorfin, 
selain dapat membuat perasaan 
lebih baik, juga dapat membantu 
meningkatkan energi.

3. Mengurangi resiko terkena 
penyakit

Menjaga pola makan serta 
aktif berolahraga merupakan 
kunci pola hidup sehat. Dengan 
paduan tersebut, resiko 
beberapa penyakit, seperti 
diabetes, jantung, stroke dan 
hipertensi dapat dihindari.

4. Menjaga produktivitas

Menganut pola hidup 
sehat akan berdampak pada 
meningkatnya produktivitas. 
Sebuah studi yang dipublikasikan 
dalam Population Health 

Management pada tahun 
2012 menyatakan bahwa 
mengonsumsi makananan kurang 
sehat dapat meningkatkan resiko 
penurunan produktivitas hingga 
sebesar 66%.

5. Menjaga berat badan tetap 
stabil

Pola hidup sehat dapat dimulai 
dengan hal simpel sekalipun, 
misalnya dengan sarapan 
pagi untuk membantu proses 
metabolisme, mengganti 
makanan yang mengandung 
gula berlebihan serta soda 
dengan buah ataupun air 
putih.  Dalam jangka panjang, 
kebiasaan baik ini akan 
membawa dampak baik bagi 
tubuh, yaitu menjaga stabilnya 
berat badan. Selain berat badan, 
kesehatan gigi, kulit, serta kuku 
juga dapat meningkat apabila 
menjalani pola hidup sehat.
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Kedaruratan kesehatan 
masyarakat adalah kejadian 
kesehatan masyarakat yang 
bersifat luar biasa dengan 
ditandai adanya penyebaran 
penyakit menular dan/atau 
kejadian yang disebabkan 
oleh radiasi nuklir, pencemaran 
biologi, dan kontaminasi 
kimia dan pangan yang dapat 
menimbulkan masalah kesehatan 
dan berpotensi menyebar lintas 
wilayah atau lintas negara.

Kedaruratan kesehatan 
masyarakat dapat terjadi baik 
secara importasi maupun 
episenter.  Importasi yaitu sumber 
kedaruratan berasal dari luar 
wilayah sedangkan episenter 
yaitu sumber kedaruratan berasal 
dari wilayah kerja. Kedua kondisi 
tersebut dapat timbul dalam 
situasi yang tidak dapat diprediksi 
(unpredictable) sehingga 
kemampuan pemerintah dan 
para pemangku kepentingan 
dalam mencegah (to prevent), 
mendeteksi dini (to detect), 
menangani kasus sedini mungkin 
(to response) akan mempengaruhi 
sejauh mana besaran kejadian 
kedaruratan dan penanganan 

pasca kejadian tersebut.

Dalam upaya penanggulangan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat, kendala yang sering 
ditemui adalah kurangnya 
kesiapan sumber daya manusia 
(seperti kesiapan tenaga, dana, 
material),  komitmen pimpinan 
dan koordinasi lintas program dan 
sektor terkait. 

apa itu ttX kedaruratan 
kesehatan Masyarakat ?
TTX Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat adalah simulasi 
yang dirancang untuk menguji 
kemampuan teoritis dari suatu 
kelompok untuk menghadapi 
situasi kedaruratan kesehatan 
masyarakat. TTX merupakan 
kegiatan latihan untuk 
meningkatkan kemampuan 
masyarakat dan pemangku 
kepentingan dalam  kesiapsiagaan 
menghadapi masalah kesehatan. 
Salah satu manfaat dilakukan 
TTX   adalah memungkinkan 
orang untuk menguji suatu 
hipotesis tanpa menimbulkan  
gangguan di masyarakat. TTX 
menggunakan metode diskusi 
yang mendalam berdasaran 

skenario permasalahan  yang 
telah dirancang tim perancang. 

tujuan ttX kedaruratan 
kesehatan masyarakat ?
TTX kedaruratan kesehatan 
masyarakat secara umum 
bertujuan untuk  mengetahui 
kapasitas respon suatu negara 
atau pemerintahan baik di level 
pusat, provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan sampai kelurahan/desa 
dalam menghadapi kedaruratan 
kesehatan masyarakat. Sedangkan 
tujuan khusus dilakukan 
TTX kedaruratan kesehatan 
masyarakat adalah mengevaluasi 
dan mengembangkan rencana 
tanggap darurat kesehatan 
masyarakat; mengevaluasi 
peran dan tanggung jawab 
masing-masing unit tertentu 
dalam menghadapi kedaruratan 
kesehatan masyarakat; 
mengidentifikasi dan mencari 
penyelesaian masalah potensial 
saat menghadapi kedaruratan 
kesehatan masyarakat.

Siapa saja yang terlibat dalam 
ttX kedaruratan kesehatan 
Masyarakat ?

oleh.	BAMBANg sETiAdJi*

TablE ToP ExCErCisE (TTx)
KEDARURATAN	KESEHATAN	MASYARAKAT

Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Masalah Kesehatan Masyarakat

sERBA-sERBi
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Dalam mengoptimalkan simulasi 
pelaksanaan TTX Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat, peserta 
simulasi TTX seyogyanya 
diundang dari semua pemangku 
kepentingan yang terkait 
dengan kedaruratan kesehatan 
masyarakat, seperti dari unsur 
pemerintah baik lintas program 
maupun lintas sektor, dari unsur 
perwakilan masyarakat, unsur 
perwakilan akademisi, unsur 
profesi dan unsur swasta.

komponen ttX kedaruratan 
kesehatan Masyarakat ?
Komponen TTX kedaruratan 
kesehatan masyarakat terdiri 
dari penyelenggara, peserta, 
fasilitator, pengamat, evaluator 
dan notulen.

Indonesia sudah bebas polio, 
namun Indonesia harus hati-hati 
dan waspada karena di Papua 
Nugini tetangga kita telah 
terjadi KLB Polio. Dalam rangka 
mengantisipasi kesiapan dalam 
menghadapi kejadian tersebut, 
maka salah satu alternatifnya 
adalah melaksanakan TTX 
deteksi dan respon polio di 
Papua dengan melibatkan jajaran 
pemerintahan provinsi di Papua.

Studi kasus ttX penanganan 
pasien penyakit infeksi dan 
penyakit Menular (difteri) di 
rumah Sakit prof. dr. Sulianti 
Saroso (rSpi-SS) ?
Peserta simulasi berasal dari 
perwakilan petugas kesehatan 
yang dalam kesehariannya 
melayani pasien Difteri di RSPI-
SS, mulai dari unit pendaftaran, 
unit IGD, unit klinik/poli, unit 
rawat inap, unit rawat jalan, unit 
penunjang. Peserta juga dapat 
ditambahkan petugas surveilans 
epidemiologi yang berasal dari 
lokasi pasien Difteri berasal. 
Sedangkan penyelenggara TTX 
berasal dari Bidang Pengkajian 
Epidemiologi RSPI-SS.

tugas Fasilitator:
•	Menjelaskan skenario tentang 

kasus Difteri di RSPI-SS
•	Mengajukan pertanyaan dan 

mengarahkan peserta agar 
fokus pada scenario. 

•	Membuat suasana diskusi aktif  
dan kondusif sehingga setiap 
orang memiliki kesempatan 
untuk menjawab pertanyaan 
yang sesuai tupoksinya. 

•	 Tidak memberikan jawaban 
kepada peserta karena akan 
diberikan pada saat review table 
top exercise.

•	Memperhatikan waktu yang 
ditentukan oleh time keeper

tugas evaluator:
•	Mengidentifikasi masalah dan 

memberikan rekomendasi
•	Mencatat fakta penting sesuai 

form evaluator. Form dikumpul 
pada fasilitator di meja tsb.

•	Memantau proses exercise 
•	 Bekerja sama dengan fasilitator 

dalam menyusun laporan 
evaluasi 

tugas keeper + notulen:
Keeper bertugas:

•	 Setiap skenario terdiri dari 1 
time keeper

•	 Time keeper bertugas mencatat 
waktu durasi tiap scenario dan 
memastikan agar dilaksanakan 
sesuai durasi yang sudah 
ditetapkan dalam scenario 

•	Mengingatkan setiap fasilitator 
untuk memperhatikan durasi 
waktu 

•	 Setiap time keeper akan 
dibekali dengan Skenario untuk 
fasilitator 

Notulen bertugas:

•	Mencatat hal penting yang 
terjadi selama proses diskusi 

•	 Setiap notulen akan dibekali 
dengan Skenario untuk 
fasilitator 

tugas pengamat:
•	Memantau proses kegiatan TTX
•	Mencatat fakta penting yang 

terjadi selama TTX berlangsung 
•	Memberikan masukan pada saat 

evaluasi kegiatan 

tugas peserta:
•	 Setiap peserta harus mengikuti 

kegiatan TTX dari awal hingga 
akhir kegiatan 

•	 Peserta diminta untuk 
berperan pro-aktif di dalam 
grupnya sesuai tupoksi dan 
peran masing-masing dalam 
menjawab semua pertanyaan 
yang disampaikan oleh 
fasilitator berkaitan dengan 
kasus Difteri di RSPI-SS.

Berdasarkan simulasi TTX ini 
dapat tergali informasi tentang 
kesiapan petugas kesehatan 
dalam menangani pasien Difteri di 
RSPI-SS. Selanjutnya hasil TTX ini 
digunakan sebagai bahan evaluasi 
peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan bagi pasien Difteri di 
RSPI-SS.

*) Kepala Bidang Pengkajian Epidemiologi 
RSPI-SS
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Fase dewasa muda (20 
hingga 30-an) biasanya menjadi 
masa paling sibuk bagi wanita 
bekerja dan berumah tangga.  
Bagaimana tidak sibuk? Di 
awal 20-an, biasanya kita sudah 
hampir lulus kuliah dan mulai 
bekerja. Tubuh yang masih bugar 
diajak menyongsong kerasnya 
kehidupan yang sesungguhnya. 
Perlahan, kondisi tubuh pun 
mulai diabaikan. Olahraga 
tak sempat dilakukan karena 
kesibukan. Makanan instan dan 
junk food pun sering dijadikan 
pilihan saat perut keroncongan.

Kondisi ini biasanya berlanjut di 
usia 30-an. Di usia ini, biasanya 
wanita sudah menemukan cinta 
sejatinya dan mulai berumah 
tangga. Belum lagi kalau sudah 
punya momongan. Kesibukan 
akan kian bertambah dan seakan 
tidak ada habisnya. Waktu 
untuk diri sendiri pun semakin 

berkurang.

Hal ini menjadi semakin 
kompleks,  karena kita adalah 
mahluk sosial dimana hidup 
Anda tak bisa dijalani sendirian. 
Sehari-hari, Anda harus menjalin 
hubungan dengan rekan kerja, 
bos, sampai mertua. Padahal 
di fase ini, stamina tubuh mulai 
menurun. Jika tidak dijaga, 
bahkan berisiko meningkatkan 
serangan penyakit degeneratif, 
jantung, diabetes, dan 
sebagainya di usia senja.

Menerapkan gaya hidup sehat 
setiap hari hari bisa menekan 
risiko tersebut. Berikut ini adalah 
gaya hidup sehat yang  dapat 
Anda tiru :

1. Melakukan aktivitas Fisik 30 
menit/ hari

Kepadatan tulang Anda akan 

mencapai puncaknya di usia 
20-an. Menginjak umur 30 
tahun, proses pemadatan ini 
akan semakin melambat. Proses 
ini kemudian akan berhenti 
sama sekali di sekitar umur 35. 
Setelah itu, kepadatan tulang 
akan berkurang seiring dengan 
bertambahnya usia. Sebelum 
proses ini berhenti, ada baiknya 
kita “menabung” tulang dari 
sekarang. Jangan sampai 
tabungan kita minim sehingga 
tulang mudah rapuh dan 
berisiko terkena osteoporosis ke 
depannya. Salah satu caranya 
adalah dengan menerapkan 
cara hidup sehat yang baik 
dengan melakukan aktivitas 
fisik. Di antaranya seperti lari, 
jalan sehat, lompat tali, aerobik, 
jogging yang dapat membantu 
meningkatkan kepadatan tulang.

Lakukan cara hidup sehat 
dan bugar ini setidaknya 30 
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menit per hari. Anda bisa 
melakukannya dengan berjalan 
kaki ke kantor. Berolahraga 
bersama keluarga pun tak 
kalah asyiknya, bahkan bisa 
meningkatkan kebahagiaan 
rumah tangga. 

2. Bijak memilih makanan

Perbanyak konsumsi buah 
dan sayur, selain mencukupi 
kebutuhan vitamin dan 
mineral, sayur dan buah juga 
mengandung serat yang baik 
untuk metabolisme tubuh. Serat 
juga membantu kita merasa 
keyang lebih lama sehingga 
membantu mempertahankan 
berat badan. Hindari makan 
makanan yang digoreng dan 
gunakan cara memasak lain yang 
tak merusak kandungan gizi.

Batasi juga asupan gula dan 
garam tiap harinya. Konsumsi 
gula berlebih meningkatkan 
risiko obesitas, kanker, diabetes 
tipe II, penyakit kardiovaskular, 
dll. Sedangkan garam berlebih 
bisa menyebabkan tekanan 
darah tinggi dan stroke. Untuk 
mmepermudah anda gunakan 
rumus berikut ini : 

G4, G1, L5 :

- 4 sdm (sendok makan) “GULA” 
per orang per hari, (setara 
dengan 50 gram)

- 1 sdt (sendok teh) “GARAM” 
per orang per hari, (setara 
dengan 5 gram)

- 5 sdm (sendok makan) 
“MINYAK” per orang per hari, 
(setara dengan 67 gram)

3. pertahankan berat badan 
ideal

Kenapa kita perlu mendapatkan 
berat badan ideal? Berat badan 
ideal untuk membantu kita untuk 
terhindar dari berbagai penyakit 
tidak menular (PTM) seperti 
diabetes, penaykit jantung, 
stroke, hipertensi, infertilitas dan 
lain-lain. 

Keseimbangan energi 
ditunjukkan dengan tercapainya 
berat badan ideal. Berat badan 
ideal ditentukan berdasarkan 
Indeks Massa Tubuh (IMT).

Sudahkah berat badan 
anda ideal? Mari coba cara 
perhitungan IMT berikut :

IMT = berat badan (kg)

Tinggi Badan (cm) X
Tinggi Badan (cm)

IMT KATEGORI
<17.0 Kekurangan berat badan tingkat berat

17.0 – 18.4 Kekurangan berat badan tingkat ringan

18.5 – 25.0 Normal 

– 27.0 Kelebihan berat badan tingkat ringan

> 27.0 Kelebihan berat badan tingkat berat 

4. Minum air putih minimal 8 
gelas/hari

Manfaat air putih memang 
banyak, salah satunya adalah 
menjaga kestabilan pencernaan 
dan melancarkan pembuangan 
racun (toksin) dan terhindar dari 
penyakit ginjal. Bagi wanita 
minum air putih dapat di 
manfaatkan sebagai menjaga 
kulit tetap sehat. 
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5. Cek kesehatan berkala

Menginjak usia 20-an, mulailah 
mengakrabkan diri dengan 
fasilitas layanan kesehatan. 
Bukan untuk mengobati, namun 
untuk melakukan pencegahan. 
Seperti kata pepatah, mencegah 
lebih baik dari mengobati.

Lakukan pemeriksaan kesehatan 
secara rutin seperti pemeriksaan 
tekanan darah, kolesterol, dan 
gula darah. Jika di keluarga Anda 
ada riwayat penyakit tersebut, 
pemeriksaan bisa dilakukan lebih 
sering. Inspeksi Visual Asam 
Asetat (IVA) atau Pap Smear juga 
perlu dilakukan wanita 21 tahun 
ke atas yang aktif berhubungan 
intim. Kedua tes ini bertujuan 
untuk mendeteksi kanker serviks 
ini perlu dilakukan secara rutin 
tiap 2 tahun sekali. Jika gejala 
kanker tidak ditemukan dalam 
3 kali pemeriksaan berturut-
turut, frekuensi pemeriksaan bisa 
diturunkan. Yaitu setiap 3 tahun 
sekali untuk wanita usia 30-an.

6. istirahat cukup

Ternyata tidur terlalu larut dapat 
memicu kegemukan. Bagaimana 
bisa ? Secara tidak anda sadari, 
saat malam tubuh akan merasa 
lapar dan secara insting, pasti 
anda akan mengambil makanan 
untuk menahan rasa lapar, inilah 
yang menyebabkan kegemukan.

Namun bukan hanya itu akibat 
kekurang tidur juga memiliki 
dampak yang lebih besar 
seperti regenerasi sel terhambat 
sehingga tubuh tidak dalam 
keadaan yang fit. 

7. kelola stress

Di usia 20 hingga 30-an, kita 
berhadapan dengan kerasnya 
persaingan di dunia nyata. Tak 
jarang hasil kerja kita dibanding-
bandingkan dengan sesama 
rekan kerja. Ketertinggalan 
pencapaian pun bisa memicu 
stres luar biasa.

Stres yang tak kunjung hilang 
tak hanya mempengaruhi emosi, 
tapi juga dapat melemahkan 
sistem imun. Stres bahkan bisa 
memicu darah tinggi hingga 
serangan jantung sehingga harus 
dihindari.

Cobalah atasi stres untuk 
mendapatkan manfaat pola 
hidup sehat. Misalnya dengan 
melakukan meditasi, relaksasi, 
atau mendengarkan lagu, 
melakukan dan mengembangkan 
hobby Anda. Selain itu, 
berbincang dengan keluarga dan 
sahabat juga bisa membantu 
melepaskan tekanan yang 
ada. Perbanyak interaksi 
menyenangkan sehingga Anda 
bisa terhindar dari stres dan 
hidup bahagia.
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ARsiP di ERA KETERBUKAAN
iNFORMAsi PUBLiK

a. pendahuluan

Arsip dan informasi merupakan 
dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan. Perkembangan 
teknologi informasi dan 
komunikasi khususnya informasi 
yang tersaji secara digital, 
menuntut informan untuk 
mampu mengejawantahkan 
kebutuhan informasi tersebut 
menjadi sesuatu yang bernilai 
dan berdaya guna, sehingga 
transformasi digital di dunia 
arsip menjadi suatu kebutuhan 
saat ini. Belum lama, Pemerintah 
meluncurkan peta jalan (roadmap) 
industry atau yang lebih dikenal 
dengan revolusi industry 4.0, 
yang dicirikan dengan munculnya 
kegiatan manufaktur yang 
terintegrasi melalui penggunaan 
teknologi informasi dan 
komunikasi secara masif dengan 
penekanan pada pola digital 
economy, artificial intelligence, 
big data, robotic, dsb. 

Untuk mewujudkan transformasi 
tersebut tentu bukan hal yang 

mudah, setidaknya semua elemen 
bangsa harus turut ikut serta 
menyongsong arah peta jalan 
yang dimaksud, tidak terkecuali 
bagi lembaga kearsipan maupun 
pencipta arsip, bagaimana 
menciptakan informasi yang 
cepat, tepat, namun tetap 
berdasar kaidah-kaidah yang 
berlaku.

Kita tahu, adanya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) menjadi 
pintu masuk bagi masyarakat 
maupun stakeholder untuk 
mencari informasi yang mereka 
inginkan. Dalam salah satu 
pasal di Undang-Undang KIP 
mengatur bahwa, setiap orang 
berhak memperoleh informasi 
publik sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang. Oleh karena itu, 
tidak ada alasan lagi bagi para 
pencipta dan pengelola arsip 
untuk tidak bekerja secara serius 
dan sungguh dalam mengelola 
arsip dilingkungannya. Sejalan 
dengan itu, arsip yang memiliki 

nilai informasi perlu ditata dengan 
baik, sehingga informasi tersebut 
dapat diakses secara cepat dan 
terbuka untuk mewujudkan good 
and clean governance, yang 
merupakan perwujudan dari 
agenda prioritas Presiden atau 
Nawa Cita yaitu membangun 
tata kelola pemerintahan yang 
bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya. 

  

B. pengelolaan arsip di 
Lingkungan direktorat 
kesehatan keluarga dalam era 
keterbukaan informasi publik 
(kip)

DIrektorat Kesehatan Keluarga 
(Dit. Kesga) merupakan 
satuan kerja (satker) yang ada 
dibawah naungan Direktorat 
Jenderal Kesehatan Masyarakat, 
Kementerian Kesehatan RI. Dit. 
Kesga merupakan satker likuidasi 
hasil gabungan Direktorat 
Kesehatan Ibu dan Direktorat 
Kesehatan Anak. Struktur 
dibawahnya terdiri dari 5 (lima) 

oleh.	SENDY	PUcY
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Sub Direktorat yang merupakan 
gambaran dari siklus hidup 
manusia yaitu dari ibu hamil 
sampai dengan lansia, serta 
dilengkapi dengan Subbagian 
Tata Usaha. Karena ruang lingkup 
kegiatannya yang cukup luas, 
sehingga arsip-arsip konvensional 
(surat dinas, norma, standar, 
prosedur, kriteria, petunjuk teknis. 
Petunjuk pelaksanaan, dsb) yang 
dihasilkan oleh pencipta arsip 
di masing-masing bidang cukup 
banyak, hal tersebut menuntut 
pengelola arsip untuk melakukan 
transformasi arsip kearah digital.

Upaya tersebut sudah dilakukan 
selama 1 tahun ke belakang, 
sesuai arahan Direktur Kesga, 
yaitu optimalisasi K3 yang 
salah satunya adalah go green 
concept, setidaknya diaplikasikan 
dalam penggunaan kertas yang 
lebih diminimalisir (paperless) 
dalam pelaksanaan kegiatan 
sehari-hari, walaupun tidak 
sepenuhnya penggunaan kertas 
ini bisa dihilangkan. Upaya lain 
adalah pengelolaan kearsipan 
sesuai dengan kaidah, tahun 
lalu Kementerian Kesehatan 
melalui Sekretaris Jenderal, 
mensosialisasikan program 
Gerakan Nasional Sadar dan 
Tertib Arsip yang merupakan 
program nasional, dimana 
program tersebut menjadi 
kewajiban untuk dilakukan 
disemua unit kerja tentunya 
secara bertahap, karena perlu 
adanya pembinaan dari unit 
kearsipan di internal untuk 
melakukan pembinaan kepada 
unit kearsipan dibawahnya.

 Dit. Kesga mencoba 
menyikapi program tersebut 
melalui upaya-upaya konkret 
tentunya tetap mengacu kepada 
kaidah yang berlaku, karena 

seperti diungkapkan sebelumnya 
bahwa arsip dan informasi 
menjadi satu hal yang tidak bisa 
dipisahkan. Merujuk pada UU 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP) Pasal 1 yang dimaksud 
informasi adalah: ”Keterangan, 
pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, 
makna, dan pesan, baik data, 
fakta maupun penjelasannya  
yang dapat dilihat, didengar, 
dan dibaca yang disajikan dalam 
berbagai kemasan dan format 
sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik 
ataupun non elektronik. 

Dalam UU-KIP sekali lagi bahwa 
pada prinsipnya informasi publik 
yang tercipta oleh lembaga 
Negara dan badan pemerintah 
adalah  bersifat terbuka  dapat 
diakses oleh  publik atau 
pengguna dengan cepat dan 
tepat waktu, biaya ringan, dan 
dengan cara yang sederhana. W 
alaupun demikian ada beberapa 
informasi yang tidak dapat 
diberikan  misalnya informasi 
yang  dapat membahayakan  
Negara, informasi yang 
berkaitan dengan kepentingan 
perlindungan usaha dan 
persaingan usaha, informasi 
tentang hak-hak pribadi dan 
rahasia jabatan dan informasi 
yang belum dikuasai serta belum 
didokumentasikan, tetapi bukan 
berarti semua informasi bisa 
dipublikasikan, Informasi Publik 
yang dikecualikan sifatnya rahasia 
dan tidak dapat diakses oleh 
publik sesuai dengan kriteria 
yang diatur dalam Pasal 17 UU 
KIP. Terlebih Menteri Kesehatan 
mengeluarkan Permenkes Nomor 
77 Tahun 2016 tentang Sistem 

Klasifikasi Keamanan Dan Akses 
Arsip Dinamis Di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan yang 
menjadi acuan pengelolaan arsip 
dan kemudahan akses arsip bagi 
masyarakat serta perlindungan 
terhadap keamanan arsip, yaitu 
dengan dilakukan klasifikasi atau 
pembatasan terhadap akses 
arsip di lingkungan Kementerian 
Kesehatan

Mengacu kepada kaidah-kaidah 
tersebut diatas, karena kebutuhan 
tata kelola arsip dan keterbukaan 
informasi, Dit. Kesga mencoba 
melakukan upaya-upaya konkret 
antara lain dengan alih media 
arsip digital dan keterbukaan 
informasi melalui kanal media 
mainstream yang ada, sebagai 
contoh, Laporan Kinerja (LAKIP) 
yang dipublikasikan melalui 
website Kesga (www.kesga.
kemkes.go.id), data-data rutin 
program kesga dibuat dalam 
aplikasi yang bisa diakses terbuka 
oleh publik melalui prosedur 
yang mudah (komdatkesga.
kemkes.go.id), dan publikasi 
pedoman juknis dan juklak yang 
bisa diakses oleh publik dan 
dimanfaatkan sebaik-baiknya, 

Walaupun masih banyak 
kekurangan dalam 
pelaksanaannya, Dit. Kesga tetap 
mencoba menjawab tantangan-
tantangan tersebut, namun disisi 
lain yang juga penting adalah 
perlu adanya pembinaan yang 
lebih komprehensif dari unit 
kearsipan, refreshment atau 
peningkatan kapasitas SDM 
pencipta dan pengelola arsip, 
serta komitmen dari semua 
elemen untuk mencapai tujuan 
organisasi yang diharapkan, demi 
tercapainya arsip dan informasi 
yang bernilai dan berdaya guna.
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sTBM-sMART

Manusia dan teknologi 
adalah dua kata yang tak 
bisa dipisahkan pada era 
modern saat ini. Kita tahu 
bahwa perkembangan 
teknologi yang sangat pesat 
saat ini, memudahkan kita 
dalam menjalankan aktivitas 
kehidupan. 

Hubungan manusia dan 
teknologi ini bisa ditemukan 
di setiap aktivitas yang kita 
lakukan, Bahkan teknologi 
saat ini, sudah menjadi bagian 
dari kebutuhan pokok yang 
dirasakan dan dinikmati 
manfaatnya, selain kebutuhan 
pokok seperti pangan, 
sandang, dan papan.

Berkembangnya teknologi 
yang semakin pesat saat ini, 
tak lepas dari peranan manusia 
itu sendiri dalam menciptakan 
teknologi-teknologi yang 
baru. Kebutuhan manusia 
akan sebuah teknologi baru 
guna memudahkan manusia 
dalam beraktivitas merupakan 

faktor utama terciptanya 
teknologi baru. Oleh karena 
itu, dapat disimpulkan bahwa 
perkembangan teknologi baru 
merupakan simbol dari titik 
majunya peradaban manusia. 
Dan hal inilah yang juga 
menjadi faktor agar manusia 
dituntut untuk belajar dan 
memanfaatkan teknologi 
itu sendiri, jika tidak ingin 
dikatakan ketinggalan zaman.

Sehubungan dengan hal-
hal di atas dan dalam 
rangka mendorong dan 
mempercepat terwujudnya 
komunitas dan desa ODF/ 
Bebas Buang Air Besar 
Sembarangan, Kementerian 
Kesehatan didukung dengan 
lembaga Water and Sanitation 
Program (WSP) – the World 
Bank, mengembangkan aplikasi 
STBM-SMART. Diluncurkan saat 
kegiatan AKKOPSI pada Mei 
lalu, aplikasi tersebut, ditujukan 
untuk mengoptimalkan 
interaksi dalam pemantauan 
dan pengelolaan program 

bagi pelaku STBM. Aplikasi 
ini menjadi alat bantu 
monitoring STBM yang dikelola 
sanitarian dalam meng-update 
perkembangan kegiatan 
capaian STBM di lapangan. 
Dengan upaya  tersebut, 
diharapkan mampu mendorong 
fungsi kontrol dan monitoring, 
agar pelaporan program STBM 
dapat lebih optimal.

Aplikasi ini langsung 
berhubungan dengan database 
STBM Nasional (stbm.
indonesia.org) dimana sistem 
ini berjalan secara beriringan 
dengan SMS gateway, 
sebagai alternatif cara bagi 
para sanitarian di Puskesmas 
dalam melakukan monitoring. 
Aplikasi ini terdiri dari 3 jenis 
STBM-SMART untuk sanitarian 
puskesmas, kab/kota dan untuk 
publik.

Cara mendapatkan aplikasi ini 
dengan mengunduh melalui 
googleplay store. Setelah 
diunduh maka perlu dilakukan 
registrasi. Tetapi untuk publik 

oleh.	TiM KEsLiNg
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maka tidak perlu melakukan 
registrasi untuk menjelajah 
aplikasinya, sementara untuk 
sanitarian puskesmas dan kab/
kota perlu melakukan registrasi 
sehingga diperoleh username 
dan password. Setelah sign in 
maka barulah dapat dilakukan 
pengisian data komunitas, 
baseline dan progress dan 
setelah semua data terisi 
barulah dilakukan sign out. 

Teknologi dan manusia tak 
akan pernah bisa dipisahkan. 
Manusia selamanya akan tetap 
membutuhkan teknologi dalam 
memudahkan aktivitasnya. 
Sehingga teknologi yang terus 
berkembang kelak mungkin 
akan terus membawa ke 
kehidupan peradaban manusia 
yang lebih maju dari era 
sekarang yang kita alami. 
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TETAP SEHAT
SAAT TAHUN BARU

TETAP SEHAT
SAAT TAHUN BARU

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Banyak makan sayur dan buah

Jauhi mercon dan petasan

Tidak merokok dan 
mengkonsumsi alkohol

Berperilaku hidup bersih dan sehat

Istirahat cukup


