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Menjaga Kesehatan ibu dan Anak

Salah satu indikator yang menggambarkan 
kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian 
Bayi dan Balita (AKB dan AKABA). Oleh karena 
itu, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak 
mendapat perhatian khusus. 

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah 
kematian selama kehamilan atau dalam periode 
42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang 
terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, 
tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan 
kesehatan sudah cukup baik, akan tetapi Angka Kematian Ibu masih 
cukup tinggi. Kondisi ini kemungkinan disebabkan  antara lain karena 
kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang belum 
memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan 
lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam 
kehamilan dan perdarahan post partum, selain itu penyebab karena 
lain-lain juga semakin meningkat.  Penyebab ini dapat diminimalisir 
apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik, sehingga 
mampu menskrining kelainan pada ibu hamil sedini mungkin

Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin 
bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu 
yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan perawatan 
pasca persalinan bagi ibu dan bayi, termasuk perawatan khusus 
dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap Keluarga 
Berencana (KB). Disamping itu, dalam upaya percepatan penurunan 
AKI diperlukan intervensi lebih ke hulu yakni kepada kelompok 
remaja dan dewasa muda. Oleh karena itu maka Warta kesmas edisi III 
ini mengangkat tema “Menjaga Kesehatan Ibu dan Anak”. 

Semua penjelasan dan informasi mengenai Menjaga Kesehatan Ibu 
dan Anak tersaji dalam fokus utama warta kesmas edisi III di Tahun 
2018 ini. Selain itu juga ada informasi lainnya dalam rubrik peristiwa, 
serba-serbi dan galeri. Selamat membaca!
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FOKUs

PERiKsA TUMBUH KEMBANg BALiTA YUK!

Tahun-tahun pertama kehidupan, 
terutama periode sejak janin 
dalam kandungan sampai anak 
berusia 2 tahun merupakan 
periode yang sangat penting 
dalam pertumbuhan dan 
perkembangan yang paling 
pesat pada otak manusia. 
Periode ini merupakan “Masa 
emas” ( Golden period) , 
Jendela kesempatan (Window 
Opportunity) sekaligus Masa 
kritis (critical Periode) bagi 
otak anak dalam menerima 
berbagai masukan /pembelajaran 
/pengaruh dari lingkungan 
disekitar baik yang bersifat positif 
maupun negatif. 

Mengingat periode 2 tahun 
pertama ini merupakan masa 
yang “relatif pendek” dan tidak 
akan terulang kembali, maka 

orang tua dan keluarga  harus 
memanfaatkan periode yang 
singkat ini untuk membentuk 
anak ke arah yang positif dengan 
cara memberikan masukan /
pembelajaran nilai nilai positif, 
asupan nutrisi dengan gizi 
seimbang, stimulasi yang tepat 
serta pelayanan kesehatan yang 
terbaik bagi balita. Kurangnya 
stimulasi dapat menyebabkan 
penyimpangan tumbuh kembang 
anak, bahkan gangguan menetap. 
Pembinaan tumbuh kembang 
anak secara komprehensif dan 
berkualitas diperlukan untuk 
mencapai tumbuh kembang yang 
optimal. Pembinaan ini meliputi 
kegiatan Stimulasi, Deteksi, 
Intervensi Dini Penyimpangan 
Tumbuh Kembang Anak ( 
SDIDTK)

Sejak tahun 2007, Kementerian 
Kesehatan bekerjasama dengan 
lkatan Dokter Anak Indonesia 
(IDAI) telah mengembangkan 
Pedoman SDIDTK di Tingkat 
Pelayanan Kesehatan Dasar. 
Kegiatan SDIDTK terdiri dari  :

1. Stimulasi dini untuk 
merangsang otak  balita agar 
perkembangan kemampuan 
gerak, bicara dan bahasa, 
sosialisasi dan kemandirian 
pada balita berlangsung 
optimal sesuai dengan umur 
anak. 

2. Deteksi dini tumbuh 
kembang anak adalah 
kegiatan pemeriksaan untuk 
mendeteksiatau   menemukan 
adanya penyimpangan tumbuh 
kembang balita. Apabila 
ditemukan  penyimpangan 

Oleh.	dWi OKTA AMALiA

lebih dini, maka  intervensi akan 
lebih mudah dilakukan 

3.Intervensi dini  adalah tindakan 
koreksi dengan memanfaatkan 
plastisitas otak anak agar 
tumbuh kembangnya kembali 
normal atau penyimpangannya 
tidak semakin berat.

4. Rujukan dini , apabila balita 
perlu dirujuk, maka rujukan juga 
harus dilakukan sedini mungkin 
sesuai dengan indikasi.

Pemeriksaan SDIDTK  
dilaksanakan setiap 3 bulan sekali 
pada anak usia 0 – 24 bulan, dan 
setiap 6 bulan sekali pada anak 
usia 24 bulan - 72 bulan.

Pemeriksaan SDIDTK meliputi:

1. Deteksi Dini Gangguan 
Pertumbuhan meliputi :

a. Pengukuran Berat Badan

b. Pengukuran Panjang badan/
Tinggi Badan

c. Pengukuran lingkar kepala

2. Deteksi Dini Penyimpangan  
Perkembangan meliputi :

a. Pemeriksaan mengunakan 
Kuisoner Pra Skrining 
Perkembangan (KPSP) untuk 
gerak kasar, gerak halus, 
bicara-bahasa, kemandirian 
dan sosialisasi

b. Tes daya dengar (TDL)

c. Tes daya lihat (TDD) 

3. Deteksi Dini Penyimpangan 
Perilaku Emosional dan 
Gangguan Pemusatan 
Perhatian dan Hiperaktivitas ( 
GPPH)

Kegiatan SDIDTK dilakukan di 
fasilitas pelayanan kesehatan 
milik pemerintah maupun swasta 
seperti Puskesmas dan jejaring 
UKBM (polindes, poskesdes, 
Posyandu),  Klinik, Praktik Bidan 

Mandiri, Balai Kesehatan ibu 
dan Anak serta Rumah Sakit, dan 
fasilitas di luar kesehatan seperti 
Kelompok Bina Keluarga Balita 
(BKB), Taman Pengasuhan Anak 
(TPA)  dan sarana Pendidikan 
(PAUD dan TK/RA). Pelaksanaan 
SDIDTK dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dan tenaga bukan 
kesehatan yang telah mendapat 
pelatihan atau orientasi SDIDTK 
seperti kader kesehatan, 
pengasuh TPA, pendidik PAUD 
dan atau guru TK.

Pelaksanaan SDIDTK saat ini 
diperkuat melalui penerbitan 
Permenkes No. 25 Tahun 2014 
tentang Upaya Kesehatan 
Anak dan Permenkes No. 66 
Tahun 2014 yang menyatakan 
Pemantauan Pertumbuhan dan 
Perkembangan melalui SDIDTK 
merupakan bagian dari kegiatan 
pelayanan kesehatan yang 
dilakukan terhadap bayi, anak 
balita dan anak prasekolah yang 
ditujukan untuk meningkatkan 
kelangsungan dan kualitas hidup 
anak.

Dalam rangkaian Hari Anak 
Nasional 2018 dilaksanakan 
kegiatan Bulan Pemeriksaan 
Tumbuh Kembang Balita pada 
bulan Juli secara nasional, dengan 
tujuan meningkatkan kesadaran 
petugas kesehatan, keluarga dan 
masyarakat tentang pentingnya 
pemeriksaan tumbuh kembang 
balita. Kementerian Kesehatan 
juga melakukan pemeriksaan 
SDIDTK pada seluruh anak balita 
di semua Tempat Penitipan Anak 
(TPA) di lingkungan Kementerian 
Kesehatan RI yaitu :

1. TPA Harapan Bunda / BPPSDM 
Kesehatan tanggal 11 Juli, 

2. TPA Nilam Sari/ Balitbangkes 

tanggal 17 Juli, 

3. TPA Ceria / Ditjen P2P tanggal 
18 Juli, dan 

4. TPA Serama Kemenkes 
Kuningan tanggal 23 dan 
31 Juli 2018 (acara puncak 
peringatan HAN 2018). 

Jumlah anak yang mendapatkan 
pemeriksaan SDIDTK sebanyak 
76 orang. Pemeriksaan yang 
dilakukan meliputi pengukuran 
pertumbuhan (berat badan, 
panjang badan/tinggi badan 
dan lingkar kepala) serta 
pemeriksaan perkembangan 
dengan menggunakan 
instrumen Kuisioner Pra Skrining 
Perkembangan (KPSP). Orang tua 
terlihat sangat antusias ikut serta 
dalam kegiatan ini dan berharap 
akan terus dilakukan pemeriksaan 
secara rutin.

Tindaklanjut dari serangkaian 
kegiatan pemeriksaan SDIDTK 
tersebut adalah Orientasi 
SDIDTK bagi Pengelola TPA dan 
Petugas Poliklinik di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan. Kegiatan 
ini dimaksudkan agar peserta 
orientasi yang telah dilatih akan 
menjadi petugas pelaksana 
pemeriksaan tumbuh kembang 
secara rutin bagi anak –anak 
TPA di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan. 

Semoga dengan terlaksananya 
kegiatan pemantauan 
pertumbuhan dan perkembangan 
secara rutin, adanya gangguan 
pertumbuhan dan perkembangan 
dapat dideteksi secara dini, untuk 
selanjutnya dilakukan intervensi 
yang tepat agar tumbuh 
kembangnya kembali normal atau 
penyimpangannya tidak semakin 
berat (hp/wd)
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sidORA "ARisAN dONOR dARAH BAgi iBU 
MELAHiRKAN"

Kematian ibu yang masih cukup 
tinggi sampai saat ini merupakan 
masalah Kesehatan  utama  di  
Indonesia. Penyebab  utama  
kematian  ibu  di  Indonenesia  
32%  adalah perdarahan,  
sementara  26%  diakibatkan  
hipertensi  yang  menyebabkan 
kejang,keracunan  kehamilan  
sehingga  menyebabkan  ibu  
meninggal.

Di Provinsi Gorontalo, khususnya 
pada Kabupaten Gorontalo 
banyak terjadi kasus kematian 
ibu ketika melahirkan. Penyebab 
utama kematian di Kabupaten 
Gorontalo adalah penyakit 
penyerta yang sudah diderita 
ibu sejak sebelum dia hamil, 
seperti TBC, Jantung,dan 
lain-lain yaitu sebanyak 59%, 
hipertensi dalam kehamilan 
35%, sementara perdarahan 6%. 

Menurut Nugraha penyebab 
utama kematian ibu di Indonesia 
dan negara-negara lainnya di 
dunia hampir sama, di antaranya 
akibat pendarahan (25%),infeksi 
(14%), kelainan hipertensi dalam 
kehamilan (13%), komplikasi 

Oleh.	BAgUs sATRiO UTOMO

aborsi yang tidak aman (13%) 
serta akibat persalinan yang lama 
(7%). Pendarahan merupakan 
penyebab kematian utama, yang 
sebagian besar disebabkan oleh 
retensi dari plasenta. 

Secara umum, kematian ibu 
dapat disebabkan oleh 3 faktor 
terlambat yaitu: 

a. Terlambat mengambil 
keputusan untuk merujuk ke 
sarana kesehatan. 

 Keadaan ini biasanya 
terjadi saat masih dalam 
tahap pengambilan 
keputusan oleh keluarga.
Di beberapa daerah dengan 
tradisi tertentu pengambil 
keputusan tertinggi bukan 
ibu hamil tersebut, melainkan 
sanak keluarga yang di 
tuakan, ada juga yang 
menempatkan pengambil 
keputusan tertinggi di 
tangan suami. Hal ini sering 
mengakibatkan ibu hamil 
mengalami keterlambatan 
dalam perujukan. Untuk 
mengatasi hal tersebut 
Pemerintah Kabupaten 
Gorontalo sejak tahun 
2014 telah membentuk Tim 
Gugus Tugas penyelamatan 
ibu, bayi dan blita (G-gas). 
Tim Ini terdapat di tingkat 
desa sampai kabupaten 
dengan melibatkan unsur 

pemerintah,masyarakat, 
kepolisian dan TNI. 

b. Terlambat mengenali tanda 
bahaya kehamilan 

 Rendahnya pengetahuan 
masyarakat serta kompetensi 
petugas dalam mengenali 
tanda bahaya pada ibu hamil, 
melahirkandan nifas akan 
menyebabkan terlambatnya 
ibu tersebut mendapatkan 
penanganan yangsesuai 
dengan kedaruratannya.
Dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan ibu 
hamil, melahirkan dan nifas, 
dibuatlah program Pekan 
Sayang Ibu dan Anak (PSIA), 
dimana ibu hamil, melahirkan 
dan nifas akan mendapatkan 
pelayanan paripurna dan 
komprehensif dari petugas 
kesehatan dan dokter ahli. 

c. Terlambat mendapatkan 
penanganan yang tepat di 
sarana kesehatan 

 Dalam keadaan ini biasanya 
ada bebrapa faktor yang 
menyebabkan ibu terlambat 
mendapatkan penanganan 
yang tepat, yaitu kelambatan 

pengurusan administrasi, 
kurangnya SDM di tempat 
rujukan, sarana pra sarana 
yang kurang dan ketersediaan 
darah yang kurang sehingga 
tidak bisa memenuhi 
kebutuhan ibu.

Berdasarkan data dari bidang 
Binkesmas Dinas Kesehatan 
Kabupaten Gorontalo, tahun 
2016 terdapat 17 kematian ibu, 
1 orang di sebabkan perdarahan, 
15 orang atau 88,23% diantarnya 
meninggal di rumah sakit, dan 
terdapat 457 rujukan G-gas 
ke rumah sakit, 233 atau 51% 
dari yang di rujuk memerlukan 
penanganan yang membutuhkan 
transfusi, darah (operasi sectio 
dan kuretase). 

Dalam Permenkes nomor 97 
tahun 2014 tentang pelayanan 
kesehatan kehamilan yaitu 
dalam pelaksanaan Perencanaan 
Pertolongan Persalinan dan 
Penanganan Komplikasi (P4K) 
seorang ibu hamil di wajib 
menyiapkan 4 kantong darah 
sebelum melahirkan untuk 
mencegah komplikasi yang tidak 
diinginkan . 
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Hal tersebut menjadi 
permasalahan karena persediaan 
darah di Kabupaten Gorontalo 
masih langka, hal ini dikarenakan 
kurangnya donatur tetap 
yang rutin mendonorkan 
darahnya,sehingga persediaan 
darah yang ada tidak dapat 
memenuhi kebutuhan sesuai 
permintaan . 

Sementara itu permintaan darah 
tebanyak justru berasal dari 
ibu hamil, melahirkan dan nifas 
yang dirawat di ruang bersalin 
dan nifas RSUD Dunda, namun 
sampai saat ini belum ada 
data yang menunjukkan bahwa 
setiap ibu hamil sudah memiliki 
calon pendonor sebelum di 
rujuk. Kenyataan yang ditemui 
di lapangan, keluarga baru 
akan mencari pendonor darah 
apabila memang PMI dan UTD 
RS tidak ada persediaan darah 
sama sekali sehingga seringkali 
membuat keterlambatan 
penanganan. 

Berdasarkan kenyataan di atas 
,dibutuhkan sebuah program 
yang dapat mengakomodir 
kebutuhan darah bagi ibu hamil, 
melahirkan dan nifas dengan 
membentuk kelompok pendonor 
untuk ibu hamil yang tergabung 
dalam “Arisan Pendonor Darah 
(SI DORA).

Program yang diluncurkan 
pada September 2017 oleh 
Bupati Gorontalo ini merupakan 
gagasan dari dr. Andi Naue 
sebagai inovasi Dinas kesehatan 
Kabupaten Gorontalo dalam 
mengurangi  angka kematian ibu 
di kabupaten Gorontalo.

“Program SIDORA bertujuan 

memberikan jaminan pelayanan 
berkualitas bagi ibu hamil, 
melahirkan dan nifas dengan 
mempersiapkan kebutuhan 
darah sesuai standar sebelum 
melahirkan serta mencegah 
resiko kematian pada ibu hamil, 
melahirkan dan nifas karena 
keterlambatan penanganan 
akibat tidak tersedianya 
darah dengan menyiapkan 
calon pendonor yang siap 
mendonorkan darahnya untuk 
ibu hamil melalui Arisan 
Pendonor Darah” imbuh dr. Andi

Pelaksanaan  Arisan donor 
darah ini yaitu ketika ada ibu 
hamil maka diajurkan membawa 
4 orang pendonor untuk 
didaftarkan pada aparat desa 
yang kemudian dibuatkan Surat 
keputusan (SK).  Sehingga 
nantinya ketika 10 hari sebelum 
ibu melahirkan, para pendonor 
sudah dipanggil dan diambil 
darahnya. Apabila golongan 
darahnya tidak sama dengan Ibu 
hamil dari 4 yang dibawa, tidak  
perlu khawatir karena darah 

yang sudah didonorkan  akan 
terkumpul banyak dan berbeda  
golongan, sehingga banyak 
tersedia darah yang bisa dipakai 
untuk menangani Ibu pada 
proses melahirkan.

Manfaat yang bisa didapat 
dari Program SIDORA yaitu 
menurunnya  kasus  ibu  hamil, 
melahirkan  dan  nifas  yang  
tidak mendapatkan pelayanan 
darah sesuai standar, bagi 
masyarakat tentunya akan 
lebih memudahkan pelayanan 
kesehatan untuk ibu hamil, 
melahirkan dan nifas dalam hal 
pemenuhan kebutuhan darah 
hingga terwujudnya  pelayanan  
kesehatan  yang  berkualitas  
karena  sesuai standar pelayanan 
minimal.

Dengan adanya inovasi Arisan 
Donor Darah (Si Dora), Dinas 
Kesehatan Provinsi Gorontalo 
berkomitmen mewujudkan 
masyarakat yang sehat, mandiri 
dan berkeadilan di daerah itu.
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MENJAgA CALON PENgANTiN TETAP sEHAT 
LEWAT PROgRAM TANCAP NiKAH

Pemerintah Kota (Pemkot) 
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 
meresmikan program ‘Tanda 
aman calon pengantin’ (Tancap) 
Nikah untuk menghasilkan 
generasi unggul masa 
mendatang. Program ini 
sebagai upaya menurunkan 
angka kematian ibu dan anak 
serta para calon pengantin 
bisa mempersiapkan kesehatan 
mereka saat memasuki gerbang 
rumah tangga.

Jadi, sebelum pasangan 
melangsungkan pernikahan, 
mereka diwajibkan melakukan 
pemeriksaan kesehatan di 
pusat kesehatan masyarakat 
(Puskesmas). Setelah itu, 
mereka akan diberi sertifikat 
yang nantinya dibawa ke kantor 
urusan agama (KUA) sebagai 
bukti bahwa pasangan itu telah 
melewati proses pemeriksaan 

kesehatan.

Layanan paripurna yang 
didapatkan di puskesmas 
terdekat tempat tinggal calon 
pengantin adalah layanan 
terhadapap 6 jenis penyakit 
yang meliputi: pemeriksaan 
anemia, golongan darah, HIV-
Aids,  diabetes dan hepatitis B. 
Pemeriksaan itu dilakukan untuk 
mengantisipasi cabang bayi tidak 
tertular penyakit yang diderita 
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orang tuanya. Sehingga nantinya 
bayi mereka tidak mendapat 
penyakit menular dari orang 
tuanya. Pelayanan kesehatan 
yang didapat calon pengantin 
sepenuhnya tanpa biaya. 

Tanggapan positif datang dari 
Lurah Rasjid R. Male yang 
megatakan “masyarakat sangat 
merespon sangat baik Pogram 
Dinas Kesehatan kota Gorontalo 
tentang “Tancap Nikah” , 

masyarakat sangat terbantu 
tentang kesehatannya sehingga 
setelah menikah dari sisi 
kesehatan sudah aman”.

Lebih lanjut dijelaskan, jadi 
kalau pengantin mau melahirkan 
sudah aman dan tetap terjaga 
kesehatan, secara agama sah, 
secara pemerintah sah dan 
punya buku nikah di tambah 
sertifikat yang di keluarkan dan 
di tandatangani oleh Bapak 
Walikota.

Begitupun dari Kanwil 
Kementerian Agama melalui 
Kantor Urusan Agama (KUA), 

memberikan dukungan 
karena program itu sanggup 
memberikan jaminan kesehatan 
pada calon pengantin. Bahkan 
bisa membantu mereka 
menjalani rumah tangga dengan 
berpedoman pada dasar-dasar 
yang diberikan Pembina dari 
kantor urusan agama dan Dinas 
Kesehatan. Sebagai dukungan 
terhadap pengembangan 
program tancap nikah di Kota 
Gorontalo, jajaran Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi 
Gorontalo menganjurkan 
seluruh kantor urusan agama 
mensosialisasikan program tanda 

aman calon pengantin kepada 
masyarakat, mengingat manfaat 
besar yang bisa diperoleh.

Ke depannya Pemerintah Kota 
Gorontalo berencana untuk 
mengembangkan jumlah 
pemeriksaan kesehatan yang 
dilakukan pada program 
Tancap Nikah dan terus 
mensosialisasikan kepada setiap 
calon pengantin yang akan 
melangsungkan pernikahan 
diwajibkan memeriksakan 
kesehatan sebagai upaya 
pencegahan kasus kekerdilan 
dan penurunan angka kematian 
ibu.
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MEMBANgUN dUNiA BERsAMA ANAK, OLEH 
MAsYARAKAT dAN dARi MAsYARAKAT

Pemenuhan hak-hak anak 
Indonesia di Sulawesi Selatan 
khususnya di Kabupaten Bone 
terus diupayakan tanpa putus-
putusnya. Para pejuang hak-
hak anak tersebut berasal dari 
beragam latar belakang, tetapi 
memiliki satu kesamaan yakni 
meyakini bahwa stimulasi dini 
merupakan salah satu hak 
anak yang selama ini diabaikan 
baik oleh masyarakat maupun 
pemerintah. Mereka prihatin 
karena sebagian besar anak usia 
2-6 tahun tidak memiliki akses ke 
fasilitas PAUD yakni 60% untuk 
nasional dan lebih berat lagi di 
Sulawesi Selatan sebesar 75 %.

Situasi yang tidak pro anak 
inilah mendorong para pejuang 
hak anak di Bone membangun 
gerakan masyarakat untuk 
meningkatkan  akses  anak-
anak  ke fasilitas PAUD. Langkah 

strategis pertama yang dilakukan 
adalah melakukan pendataan 
bersama masyarakat untuk 
mengetahui jumlah anak  umur  
2-6 tahun dan selanjutnya 
melakukan studi kualitatif 
tentang pola pengasuhan anak. 
Informasi dasar ini kemudian 
disajikan dalam pertemuan 
desa untuk memberi informasi 
kepada masyarakat bahwa 
banyak peluang emas untuk 
pertumbuhan anak musnah 
tanpa bekas karena ketidak 
tahuan orang tua dan penentu 
kebijakan. Ternyata pertemuan 
tersebut diluar dugaan tidak 
hanya mampu memberi 
tambahan pengetahuan kepada 
masyarakat, tetapi lebih jauh 
dari  itu  adalah  berhasil  
menggerakkan  masyarakat 
tentang pentingnya stimulasi 
dini.

Oleh.	TiM diNKEs BONE

Stimulasi dini memang 
bukan issue atraktif bagi para 
pengambil keputusan karena 
sifatnya yang jangka panjang. 
Namun ada kekecualian seperti 
terjadi di Kabupaten Bone 
yang sangat meyakini bahwa 
anak merupakan investasi 
jangka panjang yang cerdas 
dan strategis. Keyakinan ini 
menyebabkan stimulasi dini 
mendapat apresiasi yang 
memadai. Bahkan keyakinan 
tersebut mendorong munculnya 
ide mengadopsi PAUD yang 
disesuaikan dengan budaya lokal 
yakni PAUD disebut dengan 
“Taman Paditungka”. Penamaan 
ini merupakan langkah awal 
untuk menghidupkan kembali 
nilai-nilai budaya dalam 
membina anak yang selama ini 
terlupakan. Lebih jauh pilihan 
yang digagas oleh tim PAUD di 

Bone yang sekaligus didukung 
oleh komitmen yang tinggi dari 
pemerintah kabupaten adalah 
suatu langkah yang sangat 
cerdas karena telah memikirkan 
sumber daya manusia berkualitas 
10 tahun ke depan. Komitmen 
tersebut dituliskan dalam bentuk 
janji Bupati kepada masyarakat 
dan direalisasikan dalam 
pengalokasikan anggaran yang 
signifikan dalam APBD setiap 
tahun.

Komitmen pemerintah ini akan 
menjadikan Taman Paditungka 
menjadi suatu gerakan 
masyarakat yang berkelanjutan 
dengan ciri utamanya ”Holistik 
dan Terintegratif”. Suatu gerakan 
masyarakat yang sesungguhnya 
memicu keterpaduan antara 
Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, BKKBN, PKK dan 
Agama. Di Taman Paditungka 
akan ditemui juga kegiatan 
posyandu, kemitraan Bidan 

dengan Dukun, Bina Keluarga 
Balita selain tentunya pendidikan 
anak usia dini. Taman Paditunga 
menjadi suatu ”good practice” 
tentang bagaimana kearifan lokal 
merupakan awal dari kepemilikan 
masyarakat terhadap suatu ide-
ide baru dari luar komunitas. 
Sekaligus memberikan 
pencerahan kepada kita semua 
tentang betapa dasyatnya 
modal sosial masyarakat ketika 
menemukan ruang yang tepat 
untuk membesarkan diri dan 
meningkatkan kedigdayaannya. 
Proses sosial kultural yang 
sesungguhnya sangat alami, 
namun seringkali dilupakan 
oleh banyak pihak karena 
ingin mendapatkan hasil yang 
instan. Padahal proses sosial 
kultural bukanlah proses 
instan melainkan merupakan 
penyelarasan terus menerus 
dari berbagai pelaku budaya, 
sehingga diperlukan keberanian 
untuk menerima sesuatu yang 

belum dimiliki dan kerelaan 
untuk melepaskan sesuatu 
yang sudah tidak berguna. 
Dengan demikian pembaharuan 
berlangsung dengan damai 
tanpa gejolak.

“Dalam kesederhanaan dan 
keterbatasannya, Taman 

Paditungka berjuang untuk 
membantu tumbuh kembang 

anak usia dini (0-6 tahun)” 

Mars Taman Paditungka
Marilah-marilah kita ke 
paditungka Bermain bernyanyi 
sambil belajar Dunia ceria 
dunianya paditungka Bermain 
belajar sambil bernyanyi

Marilah-marilah kita ke 
paditungka Bermain bernyanyi 
sambil belajar Dunia ceria 
dunianya paditungka Bermain 
belajar di taman paditungka.
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KECAP MANis - PUsKEsMAs NAiLAN,
KAB.	PONOROGO,	PROv.	JAWA	TIMUR

Sebagai upaya menurunkan 
Angka Kematian Ibu (AKI) 
dan Angka Kematian Bayi 
(AKB), Dinas Kesehatan 
Kab. Ponorogo mendorong 
setiap Puskesmas untuk 
mengembangkan program-
program inovasi, terutama 
dengan mengembangkan 
program kursus calon pengantin 
(suscatin) yang sudah ada 
sebelumnya. 
Beberapa puskesmas telah 
melakukan inovasi, salah 
satunya Puskesmas Nailan 
dengan mengembangkan 
program Kecap Manis (Kelas 
Edukasi Calon Pengantin, 
Menuju Pernikahan Sehat 
dan Harmonis). Kegiatan 
ini dilaksanakan untuk 
meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan kesehatan reproduksi 
dan kesehatan seksual. Program 
Kecap Manis tersebut terbentuk 
sejak awal tahun 2018 dengan 

bantuan seluruh tim, termasuk 
Kepala Puskesmas dan Lintas 
Sektor terkait (Kecamatan, KUA, 
PKK, Polsek, Koramil, PP KB, 
dan Dinas Pendidikan).  
Sebelumnya, tahun 2017, 
Puskesmas Nailan melaksanakan 
pojok calon pengantin (catin) 
dengan memberikan KIE dan 
konseling secara tatap muka 
kepada pasangan catin yang 
datang ke Puskesmas untuk 
meminta surat keterangan 
pemeriksaan kesehatan 
catin. Akan tetapi, dalam 
waktu tertentu dalam sehari 
banyak catin yang datang ke 
Puskesmas, sementara petugas 
Puskesmas terbatas, sehingga 
pelaksanaannya kurang efektif. 
Kondisi di atas, ditambah 
dengan  dorongan Dinas 
Kesehatan Kab. Ponorogo untuk 
mengembangkan program 
dalam rangka menurunkan AKI 
dan AKB membuat munculnya 
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gagasan untuk membentuk 
kelas edukasi catin. Gagasan 
ini dianggap baik, sehingga 
awal tahun 2018 Puskesmas 
Nailan melakukan pertemuan 
koordinasi dengan lintas 
sektor untuk memperkenalkan 
program kelas edukasi catin 
(Kecap Manis). Ternyata 
lintas sektor terkait sangat 
mendukung program 
tersebut. Dalam pertemuan 
tersebut disepakati juga 
Nota Kesepahaman antara 
Puskesmas dan KUA, KUA 
akan mengarahkan catin yang 
belum mengikuti suscatin untuk 
mengikuti program Kecap 
Manis. Diperkuat dengan Nota 
Kesepahaman antara Puskesmas 
dan Pemerintah Desa, 
Pemerintah Desa berkewajiban 
untuk menyarankan catin yang 
mencari surat kelengkapan 
menikah untuk mengikuti kelas 
edukasi di Puskesmas Nailan. 
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Karena tergolong program 
baru, Puksesmas Nailan gencar 
melakukan promosi melalui 
media-media mainstream 
seperti memasang poster 
ditempat-tempat strategis, 
desa dan tempat-tempat 
pelayanan masyarakat lainnya 
serta promosi melalui media 
sosial dan juga disampaikan 
dalam pertemuan-pertemuan di 
masyarakat.
Kecap Manis dilaksanakan 
sekali sebulan yaitu pada 
hari Rabu minggu ke-4 mulai 
dari pukul 08.30 sampai 
selesai, dengan sasaran 
calon pengantin, pengantin 
baru, dan remaja. Remaja 
merupakan sasaran, mengingat 
dalam mempersiapkan calon 
pengantin yang sehat dan 
harmonis perlu dilakukan 
sejak remaja, remaja 
Indonesia juga masih rentan 
mengalami berbagai isu 
kesehatan sehingga diperlukan 
peningkatan pengetahuan dan 
status kesehatan reproduksi 
remaja. 

Kegiatan apa saja didalamnya? 
1. Pelayanan kesehatan, 

seperti: pengukuran tekanan 
darah, penimbangan berat 
badan dan pengukuran 
tinggi badan, pengukuran 
LiLA, pemeriksaan Hb pada 
calon pengantin wanita dan 
pemberian tablet tambah 
darah untuk diminum 
1 minggu sekali, serta 
pemeriksaan HIV-AIDS.

2. Skrining TT dan pelayanan 
suntik TT pada calon 
pengantin wanita yang 
belum lengkap menerima 
imunisasi TT. 

3. Selanjutnya akan dilakukan 
pemberian KIE dalam 

bentuk kelas edukasi dengan 
materi kesehatan reroduksi 
dan kesehatan seksual 
dan dilanjutkan dengan 
konseling. Kegiatan tersebut 
bisa terlaksana dengan 
keterlibatan lintas program di 
Puskesmas.

Setiap bulannya, kegiatan 
ini dihadiri oleh 15-20 orang 
peserta yang berasal dari 
wilayah kerja Puskesmas Nailan, 
tetapi kegiatan ini tidak tertutup 
untuk warga dari wilayah kerja 
Puskesmas sekitarnya. Kegiatan 
Kecap Manis dirasakan sangat 
bermanfaat oleh peserta 

Poster Kecap Manis https://youtu.be/pdeOkVJPSkU
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yang telah mengikutinya. 
“Sebelumnya tidak paham 
kesehatan reproduksi, sekarang 
jadi lebih tahu dan juga paham, 
dalam materi dijelaskan juga 
tentang penyakit-penyakit 
yang ada hubungannya 
dengan reproduksi jadi kita 
lebih waspada dan berusaha 
menghindari penyakit 
tersebut, dan juga lebih tahu 
perencanaan kehamilan dan 
jarak kehamilan. Kami berharap 
semua catin agar mengikuti 
Kecap Manis, semoga bisa 
dilaksanakan di semua 
Puskesmas, karena memang 
sangat bermanfaat”, ungkap 
pasangan Erlin (26) dan Agung 
(30).
Peserta yang mengikuti 
program Kecap Manis akan 
mendapatkan sertifikat. 

Saat ini Puskesmas sedang 
melakukan koordinasi dengan 
KUA, nantinya sertifikat ini 
akan menjadi salah satu 
syarat calon pengantin untuk 
melangsungkan pernikahan. 
Sumber dana untuk pelaksanaan 
kegiatan Kecap Manis 
berasal dari BOK, yaitu untuk 
pengadaan konsumsi yang akan 
diberikan kepada peserta.
 “Dengan adanya KECAP 
MANIS ini kami berharap semua 
calon pengantin dan pengantin 
baru khususnya yang ada di 
wilayah kerja kami mengikuti 
kelas catin ini sehingga 
kedepannya mereka bisa lebih 
mengetahui tetang kesehatan 
reproduksi dan mereka lebih 
siap untuk merencanakan 
kelahiran dan jarak antara 
kelahiran berikutnya. Kegiatan 

ini sebagai upaya menurunkan 
AKI dan AKB di wilayah kerja 
Puskesmas Nailan” ujar Kepala 
Puskesmas Nailan.
“Kami atas nama Dinas 
Kesehatan Kab. Ponorogo, 
mengapresiasi kegiatan Kelas 
Edukasi Calon Pengantin 
menuju pernikahan sehat 
harmonis (KECAP MANIS) di 
Puskesmas Nailan sebagai salah 
satu upaya dalam menekan 
AKI dan AKB, dengan harapan 
semua pasangan calon 
pengantin bisa merencanakan 
kapan dan berapa jumlah anak 
yang diinginkan sehingga 
menjamin kesehatan dan 
kesejahteraan pada ibu dan 
bayinya” ujar Kabid Kesmas 
Dinkes Kab. Ponorogo.

Foto bersama peserta yang mengikuti Program Kecap Manis
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PEsAN MENKEs,
JANgAN BiARKAN ANAK sENdiRiAN

Direktur Jenderal Kesehatan 
Masyarakat (Kesmas), dr. Kirana 
Pritasari, MQIH, dihadapan 
para peserta Seminar Hari Anak 
Nasiona Tahun 2018, yang 
digelar pada Selasa (31/7/2018) 
lalu,  menyampaikan sambutan 
tertulis Menteri Kesehatan 
RI, dr. Nila F Moleok, tentang 
perlunya kesadaran orangtua 
untuk memantau tumbuh 
kembang anak. Pesan Menkes 
yang dibacakaannya itu meminta 
para orang tua untuk tidak 
membiarkan anak sendirian akan 
tetapi harus selalu mendampingi 
dalam tumbuh kembang mereka. 

Seminar yang diadakan di 
Aula Siwabessy, gedung 
Kemenkes, Jakarta, pada Selasa 
(31/7/2018) lalu itu dalam 
rangka memperingati Hari Anak 
Nasional 2018, yang dihadiri 
oleh Para Pejabat di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan, 

perwakilan dari Dinas Kesehatan 
dari 34 Provinsi, lintas sektor, 
para Narasumber dan para 
peserta seminar lainnya.

Lebih jauh, Menkes meminta 
para orangtua untuk 
menstimulasi kemampuan anak 
dengan hal-hal sederhana. 
Segala hal yang kita lakukan 
yang bisa menstimulasi anak 
itu akan sangat berguna bagi 
pertumbuhannya, seperti 
bercerita, menyapa, mengajak 
jalan-jalan, menonton televisi 
bersama adalah cara-cara 
stimulasi paling sederhana, kata 
Menkes dalam pesannya itu.

Ia menekankan pula kepada 
para orangtua agar memberi 
perhatian lebih kepada anak 
melalui kasih sayang. 

"Anak yang tidak atau kurang 
mendapat kasih sayang akan 
berpengaruh pada perilakunya. 
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Anak akan menjadi pribadi yang 
pembenci dan kasar," tandas 
Menkes. 

Dia berharap para orangtua 
tidak membiarkan anak 
menonton televisi atau bermain 
gawai sendirian karena bisa 
menyebabkan keterlambatan 
bicara, anak hanya diam tidak 
ada interaksi. 

Pada kesempatan itu 
pula, Menkes kembali 
mensosialisasikan kepada 
masyarakat agar lebih peduli 
dan sadar untuk memantau 
tumbuh kembang anak setiap 
bulan dengan memantau berat 
badan, tinggi badan, dan lingkar 
kepala di posyandu atau fasilitas 
kesehatan lain. Pemantauan 
tersebut untuk orang tua bisa 
mengetahui lebih dini apabila 
anak mengalami gangguan 
pertumbuhan sehingga bisa 
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lekas tertangani. Ia meminta para 
orang tua untuk menstimulasi 
kemampuan anak dengan hal-hal 
sederhana.

Dia pun berharap para orang 
tua tidak membiarkan anak 
menonton televisi atau bermain 
gawai sendirian karena bisa 
menyebabkan keterlambatan 
bicara, anak hanya diam tidak 
ada interaksi.

Perhatikan perilaku anak Anda. 
Jika anak cenderung lebih 
sering beraktivitas sendirian, asik 
dengan dunianya tanpa peduli 
sekelilingnya, ia akan tumbuh 
dengan minim pengalaman 
berbagi dan berkomunikasi. 
Apalagi jika anak diberikan 
fasilitas yang memisahkan dirinya 
dari lingkungan, seperti gadget 
atau permainan elektronik, 
yang membuatnya merasa lebih 

senang dengan kesendiriannya. 
Anak tidak terbiasa belajar 
berkomunikasi dan berhadapan 
dengan orang lain. 

Sementara itu, dalam acara 
talkshow, Psikolog Rustika 
Thamrin CHt, Cl, MTLT,  
menjelaskan, anak akan kurang 
pengalaman dan penghayatan 
bahwa bermain bersama lebih 
menyenangkan jika dalam 
kesehariannya cenderung 
bermain sendiri. 

Anak akan merasa kesepian 
karena tidak terbiasa 
membangun kebersamaan 
dengan orang lain. Hal ini 
bisa terjadi disebabkan anak 
tak terbiasa bertemu atau 
berkomunikasi dengan dunia 
luar selain dirinya. Anak menjadi 
kikuk saat berhadapan dengan 
orang lain.

Sebaliknya, anak yang terbiasa 
bermain bersama dengan 
orang lain di lingkungannya 
lebih mudah berkomunikasi. 
Apalagi jika anak dilatih untuk 
membangun kebiasaan berbagi 
kepada orang lain, ia akan lebih 
mudah berkomunikasi. 

Jika saat ini anak Anda masih 
terperangkap dengan dunianya 
sendiri, asik sendiri dengan 
berbagai fasilitas yang Anda 
berikan, sebaiknya segera 
ajak anak berbaur dengan 
lingkungan. Atau mulailah 
melatih kebiasaan baru dengan 
berbagi kepada orang lain 
yang tidak mampu. Dengan 
begitu anak terbantu melatih 
dirinya untuk beradaptasi dan 
berinteraksi dengan lingkungan 
di sekitarnya.-(fey)-
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KEsEHATAN iBU dAN BAYi BARU LAHiR

Keberhasilan upaya kesehatan 
ibu, di antaranya dapat dilihat 
dari indikator Angka Kematian 
Ibu (AKI). AKI adalah jumlah 
kematian ibu selama masa 
kehamilan, persalinan dan 
nifas yang disebabkan oleh 
kehamilan, persalinan, dan nifas 
atau pengelolaannya tetapi 
bukan karena sebab-sebab lain 
seperti kecelakaan atau terjatuh 
di setiap 100.000 kelahiran 
hidup. Setiap ibu hamil sangat 
berharap mendapatkan bayi 
yang sehat dan kehamilan yang 
tidak bermasalah. Berdasarkan 
Survei Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) Tahun 2012 
menunjukkan AKI di Indonesia 
masih tinggi yaitu sebesar 359 
per 100.000 kelahiran hidup 
(KH), masih jauh dari Target 
Millenium Development Goals 
(MDG’s) ke- 5, yaitu menurunkan 
angka kematian ibu menjadi 

102 per 100.000 kelahiran hidup 
pada tahun 2015. Sementara itu, 
SUPAS 2015 menemukan AKI di 
Indonesia sebesar 230/100.000 
KH yang walaupun jauh lebih 
rendah dari hasil SDKI 2012 
tetap masih jauh dari target 
MDGs 2015. Bahkan hasil SUPAS 
di tahun yang sama setelah 
memperhitungkan faktor-
faktor yang berpengaruh pada 
kematian ibu untuk mengurangi 
bisa hasil menunjukkan hasil 
akhir AKI di Indonesia adalah 
sebesar 305 per 100.000 KH.

Menurut WHO AKI dihitung 
dari kematian perempuan yang 
terjadi selama hamil atau 42 hari 
setelah berakhirnya kehamilan 
akibat semua sebab yang terkait 
atau diperberat oleh kehamilan 
atau penanganannya bukan 
disebabkan oleh kecelakaan atau 
cedera. Sedangkan sebagian 
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besar kematian bayi baru lahir 
disebabkan oleh BBLR (Berat 
Bayi Lahir Rendah), kesulitan 
bernafas saat lahir dan infeksi. 
Di dunia kebidanan, penyebab 
kematian ibu dirumuskan 
sebagai 4 Terlalu 3 Terlambat, 
yaitu:

·	 Terlalu muda (<20 tahun)

·	 Terlalu tua (>35 tahun)

·	 Terlalu sering atau banyak 
anaknya (>3 anak)

·	 Terlalu dekat jarak 
kelahirannya (< 2 tahun)

·	 Terlambat mengambil 
keputusan

·	 Terlambat sampai di fasilitas 
kesehatan

·	 Terlambat mendapatkan 
pertolongan yang adekuat, 
karena sudah terlambat 
sampai sehingga dalam 

FOKUs

penanganannya pun 
terlambat juga.

Berbagai resiko kehamilan bagi 
seorang ibu dan bayinya dapat 
dikurangi secara bermakna, jika:

1) seorang ibu berada dalam 
kondisi sehat dan bergizi baik 
sebelum dan selama hamil

2) diperiksa kesehatannya 
secara teratur oleh petugas 
kesehatan terlatih paling 
sedikit empat kali selama 
hamil (Ante Natal Care/ANC 
triwulan pertama minimal 
satu kali, ANC triwulan kedua 
minimal satu kali, ANC 
triwulan ketiga minimal dua 
kali

3) melahirkan dibantu oleh 
tenaga kesehatan terampil, 
seperti dokter, perawat, atau 
bidan

4) jika terjadi komplikasi, ibu 
dan bayinya dirujuk ke 
pelayanan kesehatan yang 
lebih memadai

5) ibu mendapat pelayanan 
kesehatan dimulai dari 
enam jam sampai 42 hari 
setelah bersalin, dan bayinya 
mendapatkan perawatan 
serta pemeriksaan pada saat 
lahir, pada usia 6-48 jam, 
pada usia 3-7 hari, dan pada 
usia 8-28 hari.

Memperoleh konseling dari 
petugas kesehatan terlatih 
tentang tindakan untuk 
mengurangi resiko bayi terinfeksi 
selama kehamilan, persalinan 
atau menyusui dan merawat 
diri mereka sendiri bersama 
bayinya. Pemerintah bersama 
masyarakat bertanggung jawab 
untuk menjamin bahwa setiap 

ibu memiliki akses terhadap 
pelayanan kesehatan ibu yang 
berkualitas, mulai dari saat 
hamil, pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan terlatih, 
dan perawatan pasca persalinan 
bagi ibu dan bayi, perawatan 
khusus dan rujukan jika terjadi 
komplikasi, dan memperoleh cuti 
hamil dan melahirkan. 

Hampir semua negara telah 
meratifikasi konvensi mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Convention on the Elimination 
of All Froms of Discrimination 
Against Women/CEDAW) yang 
ditandatangani oleh Pemerintah 
Indonesia pada tanggal 29 Juli 
1980. pemerintah kemudian 
meratifikasi CEDAW tersebut 
dengan mengeluarkan UU 
No. 7 tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita. 
salah satu pasal UU tersebut 
menyebutkan mencegah 

diskriminasi terhadap wanita 
(hamil) yang bekerja, dengan 
memberikan pelayanan 
kesehatan & perlindungan di 
tempat kerja bagi ibu hamil, cuti 
dan jaringan tenpat penitipan 
anak.

Banyak perempuan termasuk 
remaja puteri mendapatkan 
kesulitan untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan 
berkualitas yang disebabkan 
oleh kemiskinan, jarak ke 
tempat pelayanan kesehatan, 
kurangnya informasi, pelayanan 
yang kurang memadai dan 
adat istiadat. pemerintah dan 
Pemerintah Daerah denan 
dukungan Lembaga Swadaya 
Masyarakat dan organisasi 
kemasyarakatan bertanggung 
jawab ubutuk mengatasi 
berbagai masalah ini guna 
menjamin bahwa perempuan 
menerima pelayanan kesehatan 
yang berkualitas yang mereka 
perlukan.
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TUMBUH KEMBANg OPTiMAL MENdUKUNg 
KEBERHAsiLAN ANAK

Masa depan suatu 
bangsa tergantung pada 
keberhasilan anak dalam 
mencapai pertumbuhan 
dan perkembangan yang 
optimal. Pernyataan tersebut 
disampaikan dr. Kirana Pritasari, 
MQIH (Direktur Jenderal 
Kesehatan Masyarakat) saat 
membuka Seminar “Anak Gesit, 
Empati, beraNI, Unggul, Sehat 
(GENIUS), Tumbuh Kembang 
Optimal” tanggal 31 Juli 2018 
di Kementerian Kesehatan. 
Beliau juga menyampaikan 
bahwa ukuran dari keberhasilan 
tidak dilihat dari prestasi 
akademik saja. Seorang anak 
membutuhkan asuh, asih, 
dan asah sebagai kebutuhan 
dasar untuk mencapai tumbuh 
kembang yang optimal. Sudah 
saatnya memberi perhatian 
pada peningkatan kualitas 

tumbuh kembang anak, 
disamping upaya menurunkan 
kesakitan dan kematian anak.

Seminar diselenggarakan 
sebagai puncak peringatan Hari 
Anak Nasional (HAN) tahun 
2018, yang diperingati setiap 
tanggal 23 Juli. Peserta yang 
hadir berasal dari berbagai 
kalangan, dari masyarakat 
umum, guru PAUD, guru 
TK, pegawai Kementerian 
Kesehatan yang memiliki balita, 
Dharma Wanita Persatuan 
Kementerian Kesehatan, 
lintas sektor terkait, lembaga 
swadaya masyarakat, dan dunia 
usaha. 

Pada kesempatan ini, 4 daerah 
menyampaikan kegiatan inovasi 
dalam upaya pemantauan 
tumbuh kembang melalui video 
conference. Provinsi Kalimantan 

Selatan mengembangkan 
Taman Edukasi Banua sebagai 
tempat bermain, belajar 
dan berekreasianak-anak, 
bersama keluarga. Inovasi 
dari Kabupaten Bone Provinsi 
Sulawesi Selatan melalui 
“Taman Paditungka” artinya 
sama-sama kita pelihara, 
yang merupakan upaya 
pengembangan anak usia 
dini holistik integratif berbasis 
masyarakat. Sementara 
Kabupaten Pringsewu Provinsi 
Lampung menyampaikan 
pelaksanaan gerakan 
DULURJIN (MADU, TELOR, 
DAN AIR TAJIN) untuk 
meningkatkan berat badan 
balita. Kota Yogyakarta Provinsi 
DI Yogyakarta melaksanakan 
sinergitas Program 
Peningkatan Kualitas Hidup 
anak di Kota Yogyakarta dan 
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dukungan terhadap deklarasi 
Pendewasaan Usia Perkawinan.

Seminar dihadiri 3 orang 
pakar tumbuh kembang. 
Narasumber pertama, Prof. Dr. 
dr. Soedjatmiko, Sp.A (K), M.Si 
menyampaikan pentingnya 
pemanfaatan buku KIA untuk 
pemantauan tumbuh kembang 
anak. Orang tua dianjurkan 
membaca buku KIA pada 
halaman yang sesuai dengan 

umur anak.  Sementara itu dr. 
Damayanti Rusli Syarif, SpA(K), 
PhD menekankan pentingnya 
protein bagi pertumbuhan dan 
perkembangan bayi dan balita. 
Dr. Rose Mini A. Prianto, M.Psi 
menyampaikan tugas orang 
tua untuk mengoptimalkan 
tumbuh kembang anak melalui 
pola asuh optimal. Penggunaan 
berbagai pola asuh sangat 
efektif apabila secara 
bergantian menyesuaikan 

situasi dan kondisi.

Melalui kegiatan peringatan 
HAN diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran 
berbagai pihak akan 
pemenuhan hak anak, 
khususnya terkait pemantauan 
pertumbuhan dan 
perkembangan.
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sOsiALiAsAsi KEsEHATAN MAsYARAKAT dALAM POLA 
HidUP BERsiH dAN sEHAT di KOTA BAJA CiLEgON

Indonesia memiliki misi nasional 
yakni salah satunya memajukan 
kesejahteraan umum sebagai 
tujuan dari Negara Indonesia. 
Tugas ini telah dicantumkan 
dalam pembukaan UUD 
(Undang-Undang Dasar) 1945 
terhadap masyarakat alinea 
keempat yang meliputi empat 
aspek pelayanan pokok dari 
aparatur Negara terhadap 
masyarakat termasuk didalamnya 
melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah 
darah indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan 
perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Apalagi, kehidupan 
masyarakat telah mengalami 
keadaan perubahan pola pikir 

masyarakat ke arah yang semakin 
menuntut akan kemajuan dalam 
hal pembangunan bersamaan 
era globalisasi untuk mengikuti 
perkembangan jaman yang 
cenderung modernisasi 
sehingga membawa dampak 
positif & dampak negatif yang 
menyertainya.

Negara Indonesia yang kita 
kenal sebagai Negara agraris 
dan maritim dengan banyaknya 
para petani dan para nelayan, 
tidak berhenti sampai disana 
Indonesia sampai saat ini terus 
mengembangkan segala upaya 
salah satunya dengan bergerak 
di dunia industri. Dengan segala 
kebutuhan warga negara itulah 
yang mengantarkan Negara 
Indonesia membuka peluang 
bagi para investor untuk masuk 
memberikan kesempatan 

dalam membangun sekaligus 
mengelola perusahaannya. 
Dalam hal ini, khususnya di Kota 
Cilegon sebagai wilayah yang 
berada di ujung pulau Jawa 
tepatnya di Provinsi Banten, 
didalamnya terdiri dari delapan 
kecamatan dan empat puluh 
tiga kelurahan. Berdasarkan 
Survei Perusahaan Manufaktur 
Tahunan oleh BPS (Badan Pusat 
Statistik (Kota Cilegon dalam 
angka, 2018) di Kota Cilegon 
kini terdapat 79 perusahaaan 
yang melakukan kegiatan secara 
mekanis, kimia atau bertumpu 
dengan tangan. Sebagian besar 
industri besar dan sedang di 
Kota Cilegon di bidang kimia 
dan logam dasar serta barang 
logam lainnya. Golongan Industri 
Bahan Kimia dan Barang ada 
26 perusahaan, logam dasar 
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11 perusahaan, barang logam 
11 perusahaan, makanan 9 
perusahaan, barang galian bukan 
logam 7 perusahaan, produk 
batu bara dan pengilingan 
minyak bumi 4 perusahaan, 
mesin dan perlengkapan 4 
perusahaan, karet-barang plastik 
3 perusahaan, pabrik minuman 
1 perusahaan, kayu dan barang 
dari kayu (tidak termasuk 
furnitur), anyaman bambu, rotan 
1 perusahaan, peralatan listrik 
1 perusahaan dan konveksi 1 
perusahaan. Dari perusahaan 
tersebut dapat menyerap 
tenaga kerja sebanyak 22.386 
orang dengan jumlah penduduk 
425.103 orang.

Kota Cilegon yang dikenal 
sebagai kota industri baja 
yang mana dianggap makmur 
dan sejahtera sebab industri 
pengolahan menjadi primadona 
perekonomian yang berkembang 
di Kota Cilegon dikarenakan 
memberikan nilai tambah yang 
sangat tinggi sehingga mampu 
menyerap tenaga kerja cukup 
banyak. Namun sayangnya, 
kondisi lingkungan di Cilegon 
ternyata mempunyai dampak 
negatif pada lingkungan yang 
menimbulkan persoalan masalah 
kesehatan masyarakat. Dari 
berbagai penyakit yang tersebar, 
ada 10 kasus penyakit terbanyak 
yang menjangkit masyarakat 
Kota Cilegon pada tahun 2017 
sebagai berikut ini:

Tabel 1.1 Sepuluh besar penyakit Terbanyak di Kota Cilegon 2017

Jenis Penyakit Jumlah Kasus

ISPA (Infeksi Akut Saluran Nafas Atas) 49.418

Myalga 20.695

Hypertension Essensial (Primer) 19.515

Batuk 16.655

 Hiperkolesterol 16.501

Faringtitis Akut 15.000

Dermatitis 13.805

 Gastritis dan Doudenitis 12.529

Diabetes Militus 11.907

 Sakit Kepala 11.415

Jumlah 187.440

(Sumber:Kota Cilegon dalam Angka, 2018)

Selanjutnya perihal influenza 
termasuk klasifikasi penyakit 
ISPA ringan sebab influenza 
sebagai infeksi akut yang 
menyerang saluran pernapasan 
yang disebabkan oleh virus 
influenza dengan gejala demam 
kurang lebih 38 derajat celcius 
disertai batuk dan atau sakit 
tenggorokan. Influenza menjadi 
salah satu penyakit ISPA yang 
perlu mendapat perhatian 
dikarenakan penyakit influenza 
merupakan penyakit yang 
menimbulkan wabah sesuai 
dengan Permenkes nomor 1501/ 
Menkes/Per/ X/2010 tentang 
Jenis Penyakit Menular tertentu 
yang dapat menimbulkan wabah 
dan upaya pengendalian. 
Maka perlu kesigapan dan 
respon terhadap influenza serta 
penyakit pernapasan lainnya 
berpotensi menjadi wabah 
serta faktor resiko ISPA. Wabah 

Berdasarkan tabel diatas 
menunjukkan bahwa penyakit 
yang menjangkit pada 
masyarakat Kota Cilegon paling 
banyak ini jenis penyakit ISPA 
(Infeksi Saluran Pernapasan 
Akut) yakni sebanyak 49.418 
kasus penyakit. Maka dampak 
terbesar yang ditimbulkan yakni 
masalah kesehatan berbasis 
lingkungan. Berdasarkan 
Pedoman Pengendalian Infeksi 
Saluran Pernapasan Akut (2011) 
menyatakan bahwa Infeksi 
Saluran Pernapasan Akut terjadi 
dikarenakan terdapat infeksi 
akut yang menyerang salah 
satu bagian/ lebih dari saluran 
pernapasan mulai dari hidung 
sampai alveoli (paru-paru) 
termasuk adneskanya (sinus, 
rongga telinga tengah, pleura). 
Pengembangan sistem muncul 
klasifikasi penyakit ISPA ringan, 
ISPA sedang, dan ISPA berat.
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penyakit menular ini akan 
menjangkit manusia lainnya 
sehingga jumlah penderitanya 
dapat meningkat secara nyata 
melebihi keadaan lazim di waktu 
dan daerah tertentu dan dapat 
menimbulkan malapetaka. Selain 
disebabkan oleh virus influenza, 
Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
ini juga muncul akibat polusi 
yang disebabkan oleh faktor 
resiko polusi udara seperti asap 
rokok, asap pembakaran di 
rumah tangga, gas buang dari 
sarana transportasi dan industri, 
kebakaran hutan dan lain-lain.

Berkaitan dengan Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut sebagai 
penyakit yang menyerang 
saluran pernapasan manusia 
dikarenakan oleh kondisi udara 
yang buruk seperti dari asap 
rokok dan keadaan rumah yang 
berdebu.Selain itu juga, penyakit 

ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan 
Akut) dapat tertular infeksi 
saat hirup udara disekitar yang 
memiliki kandungan percikan air 
liur dari seseorang yang bersin 
atau batuk sehingga penularan 
infeksi pernapasan ini banyak 
berlangsung di beberapa 
tempat umum. Penyakit ISPA 
(Infeksi Saluran Pernapasan Akut) 
jadi diperlukan penanganan 
yang lebih cepat karena dapat 
menyebabkan infeksi bakteri 
makin tersebar hingga sampai 
saluran pernapasan bawah. Dari 
kondisi tersebut itulah pasien 
ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan 
Akut) bisa berangsur-angsur 
menjadi beresiko dan kritis. 
Jika terjadi komplikasi seperti 
kegagalan pernapasan maka 
dapat mengakibatkan kematian 
pada pasien. Maka dalam 
menindaklanjuti penyakit Infeksi 

Saluran Nafas Akut diperlukan 
penanganan yang serius guna 
mencapai kesembuhan pasien.

Maka menjadi PR (Pekerjaan 
Rumah) bagi Pemerintah 
setempat dan perhatian 
Pemerintah Pusat serta seluruh 
pemangku kepentingan dalam 
memberikan layanan kesehatan. 
Mengingat, pelayanan kesehatan 
salah satu kebutuhan dasar bagi 
manusia sehingga pemerintah 
dalam penyelenggara negara 
merumuskan Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) 
yang menyatakan “Setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal 
dan mendapat lingkungan 
hidup yang baik, sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan”. Dari pemaparan 
tersebut dikatakan bahwa 
pihak pemerintah mempunyai 

amanah menyediakan sarana 
dan prasarana guna menunjang 
pelayanan oleh pemerintah 
pusat maupun pemerintah 
daerah terlebih diikuti dengan 
sosialisasi kepada masyarakat 
supaya mendapat dukungan 
penuh dari seluruh masyarakat 
dalam menerapkan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai 
upaya dalam mengoptimalkan 
dan mensukseskan berbagai 
program kegiatan kesehatan 
masyarakat yang dicanangkan 

oleh Pemerintah menuju 
Indonesia sehat dan sejahtera.

Adapun PHBS itu sendiri 
merupakan semua perilaku 
kesehatan yang dilakukan atau 
kesadaran sehingga anggota 
keluarga atau keluarga dapat 
menolong dirinya sendiri di 
bidang kesehatan dan berperan 
aktif dalam kegiatan-kegiatan 
kesehatan di masyarakat dalam 
menggunakan air bersih, 
mencuci tangan dengan air 
bersih dan sabun, menggunakan 

jamban yang sehat, 
memberantas jentik nyamuk di 
rumah sekali seminggu, makan 
buah dan sayur setiap hari, 
melakukan aktivitas setiap hari, 
dan tidak merokok di dalam 
rumah. 

Kemudian upaya menyampaikan 
program kegiatan kesehatan 
masyarakat seperti yang 
dilakukan Puskesmas Cilegon 
menyiarkan informasi kesehatan 
dengan cara:

Gambar: Brosur Profil Puskesmas dan 
Brosur Gaya Hidup Sehat

Gambar: Sosialisasi PHBS kepada 
Masyarakat

Gambar: Pemasangan Televisi untuk 
Edukasi Kesehatan Masyarakat

Edisi 03 | 201830 Edisi 03 | 2018 31



Edisi 03 | 201832 Edisi 03 | 2018 33

APA YANg sEHARUsNYA ANdA KETAHUi
TENTANg KEdARURATAN?

Lebih dari tiga juta jiwa 
penduduk Indonesia hidup 
dalam ancaman kedaruratan 
akibat bencana, karena negeri 
ini berada di zona gempa dan 
tsunami. Untuk itu masyarakat 
perlu dibekali dengan 
pemahaman dalam menghadapi 
bahkan mempersiapkan diri 
agar tercipta harmoni antara 
masyarakat dengan kejadian 
bencana. 

Pada 28 September 2018 
Indonesia mengalami 
kedaruratan akibat Gempa 
yang mengguncang Kabupaten 
Donggala, Kota Palu dan 
sekitarnya. Gempa berkekuatan 
7,4 SR tersebut disusul oleh 
Tsunami dengan ketinggian 
mencapai 6 meter. Berdasarkan 
data Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana 
(BNPB), pada 9 Oktober 2018 
jumlah korban yang masih 
hilang mencapai 835 orang, 
korban meninggal dan sudah 
dimakamkan tercatat 1.948 
jenazah. Sedangkan korban luka 
10.679 orang.

Bagi para relawan dan tenaga 
bantuan, ada tiga hal penting 
yang perlu diperhatikan sebelum 
bertugas ke lokasi pasca 
bencana, yaitu: 

1) Sempatkan minum 
prophylaxis obat malaria 
meski tidak di semua daerah 
di sana adalah daerah 
endemis.

2) Maksimalkan penggunaan 
alat pelindung diri, seperti 
sepatu boot, sarung tangan 

karet, masker, dan kacamata 
pelindung.

3) Persiapkan hal-hal yang 
berkaitan dengan higiene dan 
sanitasi. 

Kedaruratan bisa berupa konflik 
di masyarakat, bencana alam, 
atau wabah penyakit yang biasa 
menyebabkan banyak orang 
menderita, baik karena akibat 
langsung dari kedaruratan 
tersebut maupun akibat tidak 
langsung seperti terjangkit oleh 
penyakit, malnutrisi, atau tindak 
kekerasan. Biasanya anak-anak 
dan kaum wanita sangat rawan 
menjadi korban kedaruratan 
dengan informasi dan dukungan 
yang tepat diharapkan keluarga 
dan masyarakat dapat siap siaga 
dan melakukan tindakan yang 
tepat saat terjadi kedaruratan. 
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Berikut ini hal yang seharusnya 
diketahui oleh keluarga dan 
masyarakat tentang kedaruratan:

1) Dalam kedaruratan baik 
itu konflik, bencana atau 
wabah penyakit, kelompok 
rentan seperti anak-anak, 
perempuan, ibu hamil, lansia 
memiliki hak yang sama 
seperti pada saat konsisi 
normal

2) Masyarakat, keluarga dan 
anak-anak harus mempunyai 
rencana dan mengetahui 
langkah-langkah sederhan 
guna menghadapi 
kedaruratan di rumah, 
sekolah maupun masyarakat

3) Campak, diare, pneumonia, 
malaria, kurang gizi, dan 
komplikasi pada bayi baru 
lahir mnerupakan penyebab 
utama kematian anak apalagi 
di situasi kedaruratan

4) Wabah penyakit dapat 
menjadi kedaruratan 
tergantung tingkat 
keganasan serangan dan 
tindakan menhadapinya. 
Dalam kasus pandemic 
influenza dan penularan 
penyakit lain karena kontak 
perorangan, mereka yang 
sakit harus dipisahkan dari 
yang sehat

5) Ibu-ibu harus tetap memberi 
asi meskipun dalam 
keadaaan stress karena 
kedaruratan

6) Anak-anak memiliki hak untuk 
dilindungi dari kekerasan 
dalam kedaruratan. 
Pemerintah, LSM, organisasi 
nasional dan internasional, 
masyarakat dan keluarga 

berkewajiban melindungi 
anak-anak dari kekerasan 
dalam kedaruratan

7) Biasanya anak-anak lebih 
merasa aman jika diasuh 
oleh orang tuanya sendiri 
atau pengasuh yang sudah 
dia kenal. Jika perpisahan 
terjadi, maka segala upaya 
harus dilakukan agar anak 
berkumpul kembali dengan 
keluarganya

8) Gangguan dan stress karena 
benacana atau kontak senjata 
membuat anak takut dan 
marah. Jika hal itu terjadi, 
anak memerlukan perhatian 
khusus dan kasih saying. 
Mereka harus berada di 
tempat yang aman dan 
diberikan aktivitas yang 
sesuai usianya. Anak-anak 
dapat diberi kesempatan 
untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan kesiapsiagaan serta 
melakukan pengambilan 
keputusan untuk menghadapi 
situasi kedaruratan

9) Anak-anak berhak mendapat 
pendidikan meskipun dalam 
kedaruratan. Berada di 

sekolah dengan suasana 
yang aman dan ramah anak 
dapat membantu memberi 
rasa normal dan proses 
pemulihan mereka

10) Ranjau darat dan senjata 
yang tidak meledak sangat 
berbahaya. Sewaktu-wktu 
dapat meledakm membuat 
cacat atau mematikan jika 
tersentuh atau terinjak. 
Keluarga dan anak-anak 
mereka hanya boleh berada 
di tempat yang sudah 
dinyatakan aman dari enda-
benda tak dikenal yang 
membahayakan.

“Dalam kedaruratan 
baik itu konflik, bencana 

atau wabah penyakit, 
kelompok rentan seperti 
anak-anak, perempuan, 

ibu hamil, lansia memiliki 
hak yang sama seperti 

pada saat kondisi 
normal”
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PEMBERiAN MAKAN PAdA KELOMPOK RENTAN 
dALAM siTUAsi dARURAT

Salah satu situasi kedaruratan 
yang sering menimbulkan 
banyak korban adalah kejadian 
bencana, dan biasanya terjadi 
secara mendadak disertai 
dengan jatuhnya banyak korban. 
Kejadian bencana di Indonesia 
terus meningkat dari tahun 
ke tahun. Data menyebutkan 

sepanjang tahun 2018 di 
Indonesia telah terjadi 1.134 
kejadian bencana seperti banjir, 
tanah longsor, gelombang 
pasang, puting beliung, 
kekeringan, kebakaran hutan dan 
lahan, gempa bumi, serta letusan 
gunung berapi (BNPB, 2018)

Salah satu permasalahan 
yang dihadapi dalam upaya 
penanggulangan bencana 
terutama untuk memenuhi 
kebutuhan dasar bagi 
masyarakat dan korban bencana 
adalah kebutuhan pangan, 
khususnya yang terkait dengan 
pemenuhan nilai gizi yang 
memenuhi standar minimal

terutama pada kelompok rentan. 
Dalam penanganan gizi pada 
situasi darurat, respon untuk 
mencegah dan memperbaiki 
masalah gizi memerlukan 
pencapaian standar-standar 
minimum tidak hanya dari sisi 
makanan saja namum juga 
termasuk pelayanan kesehatan, 
pasokan air dan sanitasi, hingga 
hunian dan penampungan.

Oleh. YuNI ZAHRA

PERisTiWA
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Pada dasarnya terdapat 
beberapa tujuan pemberian 
makan dalam situasi darurat 
selain untuk bertahan hidup, 
yaitu mempertahankan/
memperbaiki status gizi 
utamanya pada kelompok 
rentan, menyelamatkan aset 
produksi, menghindari migrasi 
massal, menjamin tersedianya 
makanan dalam jumlah yang 
cukup untuk seluruh penduduk, 
mendorong rehabilitasi keadaan 
secara swadaya masyarakat, 
serta mengurangi kerusakan 
sistem produksi pangan dan 
pemasarannya. Beberapa prinsip 
dasar yang wajib dipenuhi 
dalam pemberian makanan 
dalam situasi darurat meliputi 
koordinasi, bantuan spesifik, 
nilai gizi, waktu pendistribusian 
yang tepat, standarisasi jumlah 
kebutuhan bahan makanan, 
partisipasi masyarakat, serta 
pemantauan dan evaluasi 
termasuk penetapan target.

Kelompok yang paling 
sering menanggung risiko 
dalam situasi darurat adalah 
perempuan, anak-anak, orang 
lanjut usia, penyandang cacat, 
dan penyandang HIV/AIDS 
(ODHA). Dalam konteks tertentu, 
seseorang juga bisa menjadi 
rentan karena alasan asal etnis, 
afiliasi keagamaan, politik, 
atau pengungsian. Kerentanan 
tertentu mempengaruhi 
kemampuan orang untuk 
menghadapi dan bertahan 
hidup dalam suatu bencana, 
dan mereka yang paling berisiko 
harus diidentifikasi dalam setiap 
konteks.

Dalam konteks darurat di 
Indonesia, kelompok rentan 
yang paling banyak dijumpai 

umumnya adalah bayi dan balita, 
ibu hamil dan menyusui, serta 
lansia. Morbiditas dan mortalitas 
bayi dan anak umumnya 
meningkat selama situasi 
darurat, sehingga diperlukan 
intervensi yang tepat termasuk 
gizi untuk melindungi dan 
mencapai pemberian makan 
yang optimal. Bayi 0-6 bulan 
dalam situasi darurat tetap harus 
diupayakan untuk mendapatkan 
ASI Eksklusif. Bila ibu mengalami 
masalah, upaya relaktasi perlu 
dilakukan terlebih dahulu 
sebelum mengambil alternatif 
untuk memberikan pengganti 
ASI. Bila ibu meninggal dunia 
dalam kejadian bencana, 
pengganti ASI perlu dicukupi 
dan diberikan sesuai standar 
dibawah pengawasan petugas 
kesehatan mengingat tingginya 
risiko diare pada situasi darurat. 

Setelah 6 bulan, bayi perlu 
mulai mendapatkan Makanan 
Pendamping ASI (MP-ASI) dan 
pemberian ASI harus tetap 
dilanjutkan hingga anak berusia 
2 tahun; begitu pula dalam 
situasi darurat. Sekitar 30% 
dari kandungan energi dalam 
menu balita disarankan berasal 
dari sumber lemak. Apabila 
anak 6-24 bulan tidak memiliki 
akses terhadap ASI, maka 
makanan yang diberikan harus 
memenuhi untuk mencukupi 
seluruh kebutuhan gizinya 
dengan perhitungan secara 
utuh tanpa tambahan dari ASI. 
Selain itu balita membutuhkan 
suplementasi sesuai program 
berjalan seperti vitamin A.

Ibu hamil dan menyusui juga 
perlu menjadi prioritas dalam 
situasi darurat termasuk 
pemberian makan serta 

suplementasi. Risiko bila 
asupan gizi pada ibu hamil  
dan menyusui tidak memadai 
mencakup komplikasi kehamilan, 
kematian ibu, kelahiran bayi 
dengan berat badan kurang, 
dan pemberian ASI yang tidak 
lengkap. Dengan demikian 
perencanaan untuk pemberian 
makanan umum juga harus 
mempertimbangkan kebutuhan 
tambahan bagi ibu hamil dan 
menyusui. Prinsip yang harus 
terpenuhi pada pemberian 
makan bagi ibu hamil dan 
menyusui dalam situasi darurat 
adalah diantaranya minimal 
2.100 kalori terpenuhi dan ibu 
hamil mendapatkan tambahan 
sejumlah 285 kkal/hari, ibu 
menyusui mendapatkan 
tambahan sejumlah 500 
kkal/hari, serta pemberian 
suplementasi sesuai keadaan 
kehamilan,.

Disisi lain, lansia merupakan 
salah satu kelompok rentan yang 
masih seringkali terabaikan. 
Padahal faktor – faktor risiko 
gizi yang mengurangi akses 
lansia ke makanan karena proses 
menua termasuk penyakit dan 
kecacatan, stress psikologis, 
serta keadaan darurat justru 
membutuhkan perhatian khusus 
dalam pemberian makanannya. 
Lansia harus mendapatkan 
akses bantuan pangan dengan 
lebih mudah. Makanan yang 
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diberikan juga perlu disesuaikan 
dengan kondisi lansia agar lebih 
mudah dikonsumsi dengan tetap 
memperhatikan pemenuhan 
gizinya.

Beberapa faktor dapat 
mempengaruhi persiapan, 
pengolahan, dan pemberian 
makan pada kelompok rentan 
dalam situasi darurat. Budaya 
dan kebiasaan makan setempat 
salah satunya. Pemberian 
makanan dalam situasi darurat 
hendaknya tetap memperhatikan 
apa saja jenis bahan makanan 
yang umum dikonsumsi oleh 
masyarakat diwilayah darurat 
dan bagaimana mereka biasa 
mengolah bahan tersebut 
untuk dikonsumsi. Bila 
makanan yang diberikan tidak 
memperhatikan pola kebiasaan 
setempat, setinggi apapaun 
nilai gizinya maka daya terima 
masyarakat akan rendah dan 

hal ini berbahaya terutama bagi 
kelompok rentan. 

Bahan makanan kering juga 
menjadi hal penting dalam 
situasi darurat, terutama pada 
masa awal bencana untuk 
mempertahankan kondisi fisik 
dan menghindari kelaparan. 
Keadaan darurat dapat 
mengakibatkan terbatasnya 
bahan bakar untuk memasak. 
Padahal umumnya dalam situasi 
darurat masyarakat mengungsi 
dan tinggal bersama diwilayah 
yang relatif aman secara 
berkelompok sehingga bahan 
bakar dalam jumlah besar 
menjadi sangat dibutuhkan 
untuk memasak dalam jumlah 
yang banyak. Dengan demikian 
perlu pemilihan jenis bahan 
makanan yang lebih mudah 
masak atau matang. Penyediaan 
air bersih dan alat masak sebagai 
sarana penunjang wajib dipenuhi 

Dapur MP-ASI di lokasi pengungsian 
gempa Lombok, NTB

untuk standar persiapan hingga 
pengolahan makanan dalam 
situasi darurat, sehingga risiko 
kontaminasi penyakit bisa 
dikurangi bahkan dihindari.

Pengawasan serta tindak lanjut 
menjadi tahapan selanjutnya 
untuk memastikan tujuan 
dari pemberian makanan 
seperti telah dibahas diatas 
dapat tercapai. Pengawasan 
perlu dilakukan pada proses 
pendistribusian bantuan dan 
pendistribusian makanan di 
tingkat komunitas dan bahkan 
sampai tingkat rumah tangga. 
Pada tahap tindak lanjut tetap 
perlu diupayakan bahwa 
korban bencana memahami 
apa kebutuhan mereka dalam 
hal makanan dan bagaimana 
akses pencapaiannya, serta 
kewaspadaan pasca bencana 
untuk mencegah masalah gizi 
yang muncul.
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Ada berbagai macam alasan 
kenapa orang banyak mencari 
informasi tentang cara menjadi 
pembicara yang handal. Apa 
Anda salah satu orangnya?

Sebagai pekerja sekaligus 
juga promotor kesehatan, 
suka tidak suka, mau tidak 
mau, sangat memungkinkan 
kita mendapatkan tugas untuk 
sebagai pembicara atau 
setidaknya melakukan presentasi. 
Hal ini menjadi tugas yang 
tidak mudah bagi kebanyakan 
orang, bahkan sekalipun ketika 
kita menguasai topik yang akan 
dibicarakan, sering kali kita 
kurang percaya diri atau bahkan 

tidak yakin dapat menjadi 
pembicara yang menyampaikan 
pesan dengan baik bagi para 
audience.  Karena memang ada 
banyak hal yang harus Anda 
kuasai untuk menjadi seorang 
pembicara handal.

Berikut 7 hal yang dapat Anda 
lakukan untuk meningkatkan 
kemampuan Anda sebagai 
pembicara yang handal :

1. Tetapkan tujuan yang jelas 
dalam presentasi Anda

 Presenter handal selalu 
punya tujuan yang jelas 
dalam presentasi yang 
mereka sampaikan. 
Apakah untuk memberikan 

informasi, memotivasi dan 
menginspirasi, menghibur 
atau untuk membujuk.Tujuan 
harus jelas di awal, karena 
dengan memiliki tujuan jelas, 
Anda sebagai pembicara akan 
tahu apa yang harus Anda 
lakukan dan tahu bagaimana 
mengontrol presentasi Anda 
untuk mencapai tujuan Anda 
tersebut.

2. Kenali dengan siapa Anda 
berbicara

 Banyak presenter 
gagal menjalankan 
presentasi,  bukan karena 
mereka tidak menguasai 
materi, bukan juga karena 

Oleh.	dEsY sOsANTi RENATA

7 CARA MENJAdi PEMBiCARA HANdAL

sERBA-sERBi

mereka tidak menguasai 
ilmu publik speaking dan 
skill pendukung yang lain. 
Melainkan karena mereka 
tidak cukup tahu, dengan 
siapa mereka berbicara. 
Bahasa ketika berbicara 
dengan masyarakat umum 
tentu akan sangat berbeda 
ketika Anda bertemu dengan 
pemangku kebijakan di 
daerah.

 Bagaimana cara mengenali 
audiens?Lakukukan analisis 
untuk mengenali audiens 
presentasi.Ada tiga aspek 
yang perlu Anda analisis 
demografis, aspek psikologis 
dan aspek kontekstual.

a. Aspek Demografis

 Tujuan dari analisis aspek 
demografis adalah untuk 
mengetahui siapa yang Anda 
ajak bicara. Berikut adalah 
beberapa hal yang perlu 
Anda analisis dari aspek 
demografis.

·	 Apa latar belakang 
pekerjaan mereka?

·	 Apa latar belakang 
pendidikan mereka?

·	 Apa posisi mereka dalam 
organisasi?

·	 Apa latar belakang agama, 
ras, suku dan budaya 
mereka?

b. Aspek Psikologis

 Tujuan dari analisis aspek 
psikologis adalah untuk 
mengetahui apa yang 
dipahami dan yakini oleh 
audiens sebelum mengikuti 
presentasi.  Berikut adalah 
beberapa hal yang perlu 
Anda analisis dari aspek 
psikologis.

·	 Apa masalah mereka?

·	 Apa yang ingin mereka 
dengar?

·	 Sejauh mana tingkat 
pengetahuan mereka 
terhadap topik yang akan 
disampaikan

·	 Mengapa mereka perlu 
mendengarkan topik yang 
akan disampaikan

c. Aspek Kontekstual

 Tujuan dari analisis 
kontekstual adalah untuk 
mengetahui bagaimana 
situasi yang Anda hadapi. 
Berikut adalah beberapa hal 
yang perlu Anda analisis dari 
aspek kontekstual.

·	 Apakah mereka hadir 
sukarela atau karena 
kewajiban ?

·	 Dimana presentasi 
dilakukan?

·	 Bagaimana kondisi 
ruangan dan peralatan 
yang akan digunakan?

·	 Berapa lama waktu yang 
diberikan?

3. Kuasai setiap materi 
presentasi 

 Ini mutlak tidak bisa di 

tawar.Kalau Anda ingin jadi 
pembicara handal Anda harus 
menguasai materi presentasi 
yang Anda sampaikan.
Dengan menguasai materi 
Anda akan percaya diri, Anda 
akan mampu menyampaikan 
materi dengan mendalam 
dan Anda juga akan mampu 
memberikan pengalaman 
terbaik Anda buat audiens 
Anda.

4. Kuasai cara membuat materi 
presentasi yang baik
·	 Materi  yang baik adalah 

materi yang efektif dan 
efisien.

 Efektif maksudnya, tepat 
sasaran, sesuai dengan 
kebutuhan audiens.Efisien, 
artinya tepat waktu. Materi 
harus Anda buat pas 
untuk waktu yang Anda 
miliki. Kalau misal anda 
presentasi untuk durasi 10 
menit maka buatlah materi 
yang cukup disampaikan 
untuk 10 menit.

·	 Menarik

 Hidup di era modern 
seperti sekarang, semua 
hal yang berkaitan dengan 

Edisi 03 | 201838 Edisi 03 | 2018 39



Edisi 03 | 201840 Edisi 03 | 2018 41

aktivitas kehidupan 
menggunakan teknologi. 
Termasuk dalam urusan 
presentasi. Dan teknologi  
presentasi yang pasti 
di gunakan dalam era 
modern salah satunya 
adalah slide presentasi. 
Buatlah slide Anda menarik 
sehingga membuat 
audience Anda tidak 
bosan.

·	 Kuasai penggunaan alat 
presentasi

 Untuk jadi pembicara 
handal di era modern, 
selain Anda harus 
menggunakan slide yang 
baik, Anda juga harus 
dapat menggunakan alat 
presentasi dengan baik.
Minimal Anda harus bisa 
menggunakan laptop atau 
komputer, lcd projector, 
remote presenter, 
mikrofon, atau pun alat 
perasa lain yang Anda 
gunakan.

5. Kelola perasaan grogi 
dengan baik

 Tidak ada seorang pun 
yang bisa menghindar dari 
yang namanya  grogi. Mau 
sejago apapun teknik Anda 
berbicara, grogi tetap akan 
bersemayam di dalam diri 
Anda dan bisa muncul kapan 
saja.Dan itu tidak akan 
pernah bisa Anda tolak.
Yang dapat Anda lakukan 
adalah bagaimana Anda 
mengelolanya. Beberapa hal 
yang dapat Anda lakukan 
diantaranya adalah :

·	 Persiapan yang matang

·	 Datang lebih awal

·	 Persepsikan audience 
sebagai sahabat Anda

·	 Mengatur nafas dan tetap 
fokus

6. Sampaikan pembukaan 
presentasi dengan baik dan 
menarik

 Gagal di pembukaan, 
akan berdampak pada 
penampilan berikutnya.Sama 
halnya dengan kita, kalau 

kita ingin presentasi kita 
sukses, maka kita juga harus 
dapat membuka presentasi 
kita dengan cemeralang.
Pembukaan kita harus dapat 
menarik perhatian audiens 
dan mampu memotivasi 
audiens untuk terus duduk 
setia, dengan sukarela 
mendengarkan presentasi 
yang kita sampaikan dari awal 
sampai berakhirnya presentasi 
yang kita lakukan.

7. Jadilah diri sendiri dan 
tampil natural

 Setiap pembicara  punya 
idola. Saya punya idola, Anda 
pun mungkin sama.

 Tapi perlu Anda pahami, 
siapa pun pembicara yang 
Anda idolakan jangan lantas 
membuat Anda  ingin menjadi 
dirinya saat di depan audiens. 
Sehingga cara bicara, bahasa 
tubuh dan semuanya anda 
samakan.Itu tidak akan bagus 
untuk Anda. Jadilah diri 
sendiri, senatural mungkin, 
tidak usah lebay.
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Di era digital sekarang ini, 
teknologi berperan penting bagi 
kehidupan manusia. Sebagian 
besar masyarakat bahkan sangat 
bergantung pada kecanggihan 
teknologi dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. Disamping itu, 
kebutuhan akan informasi dan 
komunikasi sudah menjadi 
hal yang penting bagi semua 
kalangan masyarakat. Semuanya 
dapat terpenuhi hanya dalam 
satu genggaman tangan, yaitu 
melalui gadget. Kemudahan 
dalam mengoperasikan gadget, 
baik itu smartphone, tablet, 
maupun laptop membuat 
gadget sangat familiar bagi 
masyarakat, tanpa terkecuali 
anak-anak.

Gadget tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana komunikasi 
telepon maupun pesan 
singkat. Fitur yang ada 
didalamnya seringkali membuat 
orang tertarik untuk terus 
menggenggamnya. Apalagi 
anak-anak, kemudahan 
mengoperasikan dan fitur yang 
menarik membuat anak-anak 
cepat akrab dengan teknologi 
yang satu ini. Bahkan balita 
pun mampu mengoperasikan 
gadget hanya untuk sekedar 
bermain games, atau menonton 
tayangan di youtube. Sebetulnya 
apakah penggunaan gadget 
berpengaruh dalam tumbuh 
kembang anak? Apa manfaat 
dan kerugiannya jika anak terlalu 
dini dikenalkan pada gadget ?

Penggunaan gadget bagi 

anak-anak tidak semata-mata 
berdampak buruk, namun 
juga memiliki banyak manfaat, 
diantaranya mempermudah 
komunikasi, membangun 
kreatifitas anak karena beragam 
informasi yang dapat dengan 
mudah diperoleh, hingga 
sarana belajar sambil bermain 
dari berbagai situs yang 
dapat diakses melalui gadget. 
Gadget dapat menjadi sarana 
pembelajaran yang mudah bagi 
anak. Dengan menggunakan 
gadget, orangtua bisa 
menampilkan berbagai informasi 
yang dibutuhkan anak dengan 
mudah. Seperti mengajarkan 
tentang warna, angka, huruf, 
hewan, tumbuhan, dan berbagai 
informasi tentang lingkungan. 

Oleh.	iRMA WiNdU P

gAdgET, YAY OR NAY?

sERBA-sERBi

Namun demikian, penggunaan 
gadget yang tidak tepat dan 
berlebihan dapat menyebabkan 
penggunanya mengalami 
ketergantungan atau kecanduan, 
baik bagi orang dewasa maupun 
juga bagi anak-anak. Semakin 
mereka terpapar gadget di 
usia dini, maka ketergantungan 
terhadap gadget akan semakin 
besar. Hal ini terjadi karena otak 
anak belum berkembang secara 
sempurna, anak-anak belum 
dapat membedakan mana hal 
yang benar dan salah, serta hal 
yang boleh untuk dilakukan dan 
yang tidak. Sehingga mereka 
tidak memiliki kemampuan 
untuk membatasi penggunaan 
gadget, apa yang mereka sukai 
akan terus dilakukan hingga 
potensi untuk munculnya 
perilaku impulsive menjadi 
tinggi. Inilah yang menyebabkan 
anak menjadi kecanduan atau 
ketergantungan terhadap 
gadget. 

Kecanduan terhadap gadget 
dapat terlihat dari berbagai 
tanda, diantaranya anak tidak 
dapat mengendalikan keinginan 
untuk bermain gadget, lebih 
memprioritaskan untuk bermain 
gadget daripada aktivitas lainnya 
seperti belajar atau berinteraksi 
dengan lingkungannya, terus 
asyik sendiri bermain gadget 
dan tidak mempedulikan kondisi 
sekitar. Kecanduan terhadap 
gadget juga menyebabkan 
anak akan merasa kesepian jika 
tidak memegang gadgetnya 
dan memiliki keinginan yang 
kuat untuk terus memeriksa 
gadgetnya tanpa mereka sadari. 

Kecanduan yang terus menerus 
ini dapat membawa dampak 
buruk bagi anak itu sendiri, 

diantaranya:

1. Mengganggu saraf motorik 
halus

 Penggunaan gadget 
secara berlebihan dapat 
mengganggu saraf motorik 
anak karena anak-anak hanya 
tertarik memainkan gadget 
yang berfokus pada aktivitas 
sentuh saja.

2. Menghambat perkembangan 
interaksi sosial

 Gadget membuat anak-
anak hanya berfokus pada 
aktivitasnya sendiri tanpa 
mempedulikan lingkungan 
sekitar, padahal anak-anak 
sangat membutuhkan 
interaksi sosial.

3. Mempengaruhi pola tingkah 
laku anak

 Secara tidak langsung 
kebiasaan anak ketika 
bermain gadget akan 
diterapkan dalam 
kehidupannya sehari-hari. 
Contohnya anak yang senang 
bermain game dengan 
adegan memukul, ia akan 
terbiasa memukul di dunia 
nyata.

4. Mempengaruhi pola bicara 
anak

 Interaksi sosial juga terkait 
dengan perkembangan 
bahasa anak karena secara 
tidak langsung melatih anak 
untuk berbicara dengan 
orang lain. Terlalu lama 
menggunakan gadget akan 
mempengaruhi bahasa dan 
intonasi saat berbicara

Nah peran orangtua sangat 
penting untuk menjauhkan anak-
anak dari kecanduan gadget. 
Orangtua tidak diperkenankan 

untuk memperkenalkan 
gadget pada usia dini. Bayi 
0- 6 bulan sebaiknya tidak 
diperkenalkan gadget. Anak 
usia antara 1-2 tahun boleh 
diperkenalkan namun tidak 
boleh lebih dari 1 jam per hari. 
Anak sampai dengan usia 6 
tahun boleh menggunakan 
gadget namun harus selalu 
diawasi orangtua, sementara 
anak usia diatas 6 tahun boleh 
menggunakan gadget hanya 
untuk mengakses program 
yang aman untuk usianya, serta 
penggunaan gadget yang 
tidak lebih dari 3 jam per hari. 
Yang tidak kalah pentingnya 
adalah memperhatikan pola 
orang tua dalam menggunakan 
gawai terutama di hadapan 
anak-anak akan menjadi 
contoh bagi mereka dan 
tanpa sadar membentuk pola 
pikir mereka. Orangtua perlu 
membuat komitmen untuk tidak 
menggunakan gadget saat 
sedang berkumpul bersama 
anak-anak.

Perkembangan teknologi bak 
dua mata pisau yang memiliki 
dua sisi, dapat membawa 
dampak positif sekaligus negatif. 
Tergantung dari bagaimana 
orangtua membimbing anak-
anaknya dalam memanfaatkan 
gadget, dan bagaimana 
pola orangtua sendiri dalam 
menggunakan gadgetnya. Ingat 
bahwa segala sesuatu yang 
berlebihan, tentu tidak baik, kan?

Sumber:
www.kemkes.go.id
digital.metrotvnews.com
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Posyandu sebagai wadah 
pemberdayaan masyarakat 
di bidang kesehatan, yang 
dalam pengembangannya 
mendapatkan pembinaan secara 
teknis kesehatan dan pembinaan 
kelembagaan.
Pembinaan teknis kesehatan 
dalam Posyandu dilakukan oleh 
Puskesmas yang merupakan 
unit pelaksana teknis Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota 
yang bertanggung jawab 
melaksanakan pembangunan 
kesehatan di kecamatan dan 
desa diwilayah kerjanya, 
sedangkan pembinaan 
kelembagaan dalam Posyandu 
dilakukan oleh pemerintahan 
desa/kelurahan.
Menurut penjelasan pasal 150 
pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa, Posyandu 
merupakan salah satu bentuk 
Lembaga Kemasyarakatan Desa 

(LKD) selain Rukun Tetangga, 
Rukun Warga, Karang Taruna, 
Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga dan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat. 
LKD adalah  wadah partisipasi 

Oleh.	R dANU RAMAdiTYO

POsYANdU sEBAgAi LEMBAgA
KEMAsYARAKATAN dEsA

sERBA-sERBi

masyarakat, sebagai mitra 
Pemerintah Desa, ikut serta 
dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan, 
serta meningkatkan pelayanan 
masyarakat Desa.
Hal ini diperkuat dalam 
peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 18 tahun 2018 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa 
dan Lembaga Adat Desa, bahwa 
Posyandu bertugas membantu 
Kepala Desa dalam peningkatan 
pelayanan kesehatan masyarakat 
Desa.
Sebagai LKD, Posyandu dibentuk 
atas dasar prakarsa Pemerintah 
Desa dan masyarakat serta 
ditetapkan melalui Peraturan 
Desa. Dengan ditetapkannya 
Posyandu sebagai salah satu 
bentuk LKD, artinya setiap desa 
berkewajiban untuk membentuk, 
mengaktifkan, melakukan 

pembinaan serta mengupayakan 
sumberdaya untuk kegiatan 
Posyandu.
Kepengurusan Posyandu terdiri 
atas ketua, sekretaris, bendahara 
serta bidang-bidang sesuai 
dengan kebutuhan. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai pengurus 
Posyandu ditetapkan melalui 
Keputusan Kepala Desa.
Secara umum LKD bertugas 
1) melakukan pemberdayaan 
masyarakat desa , 2) ikut 
serta dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan 
serta 3) meningkatkan pelayanan 
masyarakat desa. Dalam 
menjalankan tugas tersebut 
LKD mengusulkan program dan 
kegiatan kepada pemerintah 
desa. Dengan demikian 
proses survei mawas diri untuk 
menemukenali permasalahan 
kesehatan serta potensi 

kesehatan di suatu desa, menjadi 
sangat penting untuk dilakukan. 
Survei mawas diri dilakukan 
oleh kader, tokoh masyarakat 
atau petugas lain yang ditunjuk 
oleh pemerintah desa dengan 
dampingan dari petugas 
Puskesmas. Hasil survey mawas 
diri dianalisis bersama untuk 
kemudian dijadikan dasar dalam 
pengusulan program kegiatan 
Posyandu kepada Pemerintah 
Desa melalui musyawarah 
Desa dan perencanaan 
partisipatif. Rencana kegiatan 
Posyandu yang disepakati 
dalam perencanaan partisipatif 
dimasukkan dalam dokumen 
Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDes) dan pendanaannya 
dituangkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes).
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Indonesia merupakan negara 
kepulauan yang terdapat lebih 
dari dua juta orang setiap hari 
berada dan bekerja di laut. 
Seperempat dari jumlah pelaut 
di dunia adalah pelaut Indonesia 
yang bekerja pada kapal dalam 
dan luar negeri. Menurut data 
Kemenhub terdapat sejuta 
lebih pelaut yang kompeten 
dan sekitar 35.000 orang pelaut 
terdaftar sebagai anggota 
Kesatuan Pelaut Indonesia. 

Pelaut adalah setiap orang 
yang mempunyai kualifikasi 
keahlian atau keterampilan 
sebagai awak kapal. Karakter 
dan sifat pekerjaan pelaut yang 
dipengaruhi oleh kondisi dan 
aspek kelautan yang tidak bisa 
diprediksi dan cepat berubah 

menyebabkan pelaut rentan 
terhadap risiko kesehatan. 

Pemerintah memiliki komitmen 
yang kuat untuk memberikan 
perlindungan kepada pelaut 
dengan meratifikasi Maritime 
Labour Convention, 2006 (MLC 
2006) dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pengesahan Maritime Labour 
Convention 2006 (Konvensi 
Ketenagakerjaan Maritim, 
2006). Upaya perlindungan 
kesehatan dan keselamatan 
pelaut diatur sesuai dengan 
sistem keselamatan internasional 
perkapalan dan perlindungan 
lingkungan yang telah diadopsi 
oleh International Maritime 
Organization (IMO). Untuk 
menindaklanjuti ratifikasi MLC 

2006 serta terselenggaranya 
pelayanan kesehatan 
Pelaut Menteri Kesehatan 
telah menyusun pedoman 
penyelengaraan Pemeriksaan 
Kesehatan Pelaut yang 
ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Pemeriksaan 
Kesetahan Pelaut.

Pemeriksaan Kesehatan 
Pelaut adalah pemeriksaan 
dan penilaian terhadap 
kesehatan siswa pelaut, calon 
pelaut, atau pelaut, yang akan 
bekerja sebagai awak kapal 
berupa pemeriksaan fisik, jiwa, 
laboratorium, radiologi, dan 
pemeriksaan penunjang lainnya. 
Pemeriksaan kesehatan tersebut 
terdiri atas pemeriksaan prakerja, 

Oleh.	iMAWATi

MENJAgA PELAUT iNdONEsiA
TETAP sEHAT dAN BUgAR

sERBA-sERBi

rutin/berkala, pemeriksaan 
kesehatan untuk kepentingan 
pendidikan, pelatihan, 
penugasan khusus, atau 
peningkatan jabatan yang lebih 
tinggi, pemeriksaan kesehatan 
banding dan pemeriksaan 
kesehatan untuk kembali kerja.

Pemeriksaan prakerja dilakukan 
pada saat akan bekerja pertama 
kali di kapal. Pemeriksaan 
kesehatan rutin/berkala dilakukan 
paling lama 2 (dua) tahun sekali 
untuk perpanjangan Sertifikat 
Kesehatan Pelaut. Pemeriksaan 
kesehatan untuk kepentingan 
pendidikan, pelatihan, 
penugasan khusus, atau 
peningkatan jabatan yang lebih 
tinggi paling lama 2 (dua) bulan 
sebelum mengikuti pendidikan, 
pelatihan, penugasan khusus, 
atau peningkatan jabatan 
yang lebih tinggi. Pemeriksaan 
kesehatan banding dilakukan 
berdasarkan keberatan atas 
hasil pemeriksaan kesehatan 
tidak laik kerja yang dikeluarkan 
Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan 
Kesehatan Pelaut.  Sedangkan 
pemeriksaan kesehatan untuk 
kembali kerja dilaksanakan 
setelah Pelaut selesai menjalani 
pengobatan dan dinyatakan 
sembuh oleh tenaga kesehatan 
yang berwenang.

Jenis pemeriksaan kesehatan 
pelaut meliputi pemeriksaan 
fisik, pemeriksaan psikologi/
jiwa, pemeriksaan laboratorium, 
pemeriksaan radiologi, dan 
pemeriksaan penunjang lainnya. 
Pemeriksaan fisik paling tidak 
meliputi anamnesa, pemeriksaan 
fisik diagnostik, mulut dan 
rahang, penglihatan, dan 
pendengaran.  Pemeriksaan 

psikologi/jiwa paling sedikit 
meliputi pemeriksaan 
intelegensia dan pemeriksaan 
psikologik lain apabila dianggap 
perlu. Pemeriksaan laboratorium 
paling sedikit meliputi 
pemeriksaan darah rutin, urin 
rutin, dan pemeriksaan lain atas 
indikasi medis. Pemeriksaan 
radiologi paling sedikit meliputi 
foto rontgen toraks. Sedangkan 
pemeriksaan penunjang 
lainnya paling sedikit meliputi 
rekaman elektrokardiografi dan 
pemeriksaan spesialistik lain 
atas indikasi medis. Semua hasil 
pemeriksaan kesehatan pelaut 
dicatat dalam Buku Kesehatan 
Pelaut dan bersifat rahasia.

Permohonan Pemeriksaan 
Kesehatan diajukan oleh 
perusahaan, pemberi kerja, 
atau pelaut/calon pelaut yang 
bersangkutan kepada pimpinan 
Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan 

Kesehatan Pelaut, yaitu berupa 
klinik utama atau rumah 
sakit yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan 
balai kesehatan yang memiliki 
tugas dan fungsi di bidang 
kesehatan pelayaran di bawah 
Kementerian Perhubungan. 
Khusus untuk pemeriksaan 
kesehatan banding diajukan 
oleh perusahaan, pemberi kerja, 
atau pelaut/calon pelaut yang 
bersangkutan kepada Komite 
Kesehatan Pelaut. Sedangkan 
pemeriksaannya dilaksanakan 
pada rumah sakit dengan 
klasifikasi kelas A atau kelas B.

Alur pemeriksaan kesehatan 
untuk pemeriksaan prakerja, 
rutin/berkala, pemeriksaan 
kesehatan untuk kepentingan 
pendidikan, pelatihan, 
penugasan khusus, atau 
peningkatan jabatan yang 
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lebih tinggi, dan pemeriksaan 
kesehatan untuk kembali kerja 
sebagai berikut:

untuk menerima atau menolak 
banding. 

Selain mengatur hal-hal tersebut 
di atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 
juga mengtur tentang tatacara 
penetapan fasilitas pelayanan 
pemeriksaan kesehatan 
pelaut, tata cara pemeriksaan, 
persyaratan dan peningkatan 

kapasitas SDM pemeriksa, 
evaluasi mutu, pencatatan dan 
pelaporan, pembinaan dan 
pengawasan dan ketentuan 
peralihan.

Dengan penetapan Permenkes 
tersebut diharapkan pemeriksaan 
kesehatan pelaut menjadi 
terstandar, sehingga hak-hak 
kesehatan pelaut terpenuhi.

Sedangkan alur untuk 
pemeriksaan banding sebagai 
berikut:

Hasil pemeriksaan kesehatan 
berupa kesimpulan sehat atau 
tidak sehat dan laik kerja atau 
tidak laik kerja sebagai awak 
kapal. Apabila dinyatakan tidak 
laik kerja, dapat mengajukan 
pemeriksaan banding kepasa 
Komite Kesehatan Pelaut. 
Hasil pemeriksaan kesehatan 
banding bersifat final san 
mengikat, berupa keputusan 
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