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Keluarga sehat Wujudkan indonesia 
sehat

Kesehatan merupakan sebuah investasi untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang kesehatan. Tujuan pembangunan 
kesehatan adalah meningkatnya kesadaran 
masyarakat, kemauan, dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap orang agar peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya 
dapat terwujud. Agar tujuan tersebut berjalan 
optimal, pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dalam 
tatanan masyarakat yaitu keluarga. Tentu saja dalam pelaksanaannya 
tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak tantangan dalam 
mewujudkannya. 

Pendekatan siklus hidup yang telah dilakukan selama ini  dirasa belum 
dapat mengetahui secara pasti sumber penyebab permasalahannya. 
Untuk itu diperlukan pendekatan keluarga yang diinisiasi dengan 
pemetaan atas permasalahan secara mendalam dari pendekatan siklus 
hidup melalui kunjungan rumah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat dan sadar 
akan pentingnya kesehatan, maka Kementerian Kesehatan telah 
menyelenggarakan sebuah program yang disebut Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Program ini merupakan 
terobosan dalam upaya menanggulangi masalah-masalah kesehatan 
dan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan.

Kesehatan satu negara dimulai dari kesehatan individu-individu dalam 
sebuah keluarga. Apabila semua keluarga di Indonesia sehat, maka 
akan terbentuk negara yang sehat. Oleh karena itu maka Warta Kesmas 
Edisi III ini mengangkat tema “Keluarga Sehat Wujudkan Indonesia 
Sehat.” 

Semua penjelasan dan informasi mengenai Keluarga Sehat tersaji 
dalam fokus utama Warta Kesmas Edisi III di Tahun 2017 ini. Selain 
itu juga ada informasi lainnya dalam rubrik Peristiwa, Serba-serbi, dan 
Galeri. Selamat membaca!
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KELUARgA sEHAT
WUJUdKAN iNdONEsiA sEHAT

Salah satu acuan bagi arah kebijakan 
Kementerian Kesehatan adalah 
penerapan pendekatan pelayanan 
kesehatan yang berkesinambungan 
(continuum of care). Hal ini berarti 
bahwa pelayanan kesehatan harus 
dilakukan terhadap seluruh tahapan 
siklus hidup manusia (life cycle), 
sejak masih dalam kandungan, lahir 
menjadi bayi, tumbuh menjadi anak 
balita, anak usia sekolah, remaja, 
dewasa muda (usia produktif), 
dan akhirnya menjadi dewasa 
tua (usia lanjut). Untuk dapat 
melaksanakan pelayanan kesehatan 
yang berkesinambungan terhadap 
seluruh tahapan siklus hidup 
manusia, maka fokus pelayanan 
kesehatan harus pada keluarga. 
Individu-individu harus dilihat 
sebagai bagian dari keluarganya 
dalam pemberian pelayanan 
kesehatan.

Di samping itu, keluarga adalah 
suatu lembaga yang merupakan 
satuan (unit) terkecil dari 
masyarakat, terdiri atas ayah, ibu, 
dan anak. Oleh karena merupakan 
unit terkecil dari masyarakat, 
maka derajat kesehatan rumah 
tangga atau keluarga menentukan 

derajat kesehatan masyarakatnya. 
Sementara itu, derajat kesehatan 
keluarga sangat ditentukan 
oleh Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) dari keluarga 
tersebut. Dengan demikian, inti 
dari pengembangan desa dan 
kelurahan adalah memberdayakan 
keluarga-keluarga agar mampu 
mempraktikkan PHBS.

Kita tahu komponen terpenting 
dalam pencegahan penyakit 
selain dipengaruhi kualitas 
lingkungan serta sarana dan 
prasarana pelayanan kesehatan 
adalah PERILAKU. Keluarga 
memiliki dampak yang besar 
dalam pembentukan perilaku 
individu. Keluarga merupakan 
pengalaman pertama bagi anak-
anak. Pendidikan di lingkungan 
keluarga dapat menjamin kehidupan 
emosional anak untuk tumbuh 
dan berkembang. Untuk itu 
kita perlu terus berupaya untuk 
membudayakan perilaku hidup 
bersih dan sehat pada masyarakat 
khususnya di lingkungan keluarga.

Program lain yang didorong adalah 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(GERMAS). Dengan GERMAS, 

Oleh.	BAgUs sATRiO UTOMO

kita mengajak kerjasama lintas 
sektor dan lintas program dalam 
mewujudkan masyarakat untuk 
berperilaku hidup sehat, yang 
pada akhirnya dapat membentuk 
bangsa Indonesia yang kuat. Dengan 
mendorong Program Indonesia 
Sehat Pendekatan Keluarga 
dan GERMAS, kita berupaya 
membangun kemandirian keluarga 
dan masyarakat dalam hidup 
sehat sebagai upaya promotif dan 
preventif yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tinginya 
sehingga tercipta masyarakat yang 
produktif yang dapat berperan aktif 
dalam pembangunan nasional.

Indonesia Sehat dapat diwujudkan 
melalui keluarga-keluarga yang 
sehat, sehingga membentuk 
masyarakat sehat. Mari berperilaku 
hidup bersih dan sehat, selalu 
mengonsumsi makanan yang 
sehat teratur, sayur dan buah, 
serta senantiasa berolah raga atau 
melakukan aktivitas fisik, melakukan 
pemeriksaan kesehatan secara rutin, 
tidak merokok, dan menciptakan 
lingkungan yang bersih dan sehat.
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KETAHANAN KELUARgA dALAM MENJAgA ANAK dARi 
dAMPAK BURUK LiNgKUNgAN

Viral di media social: seorang 
anak yang dalam pengaruh obat, 
jongkok seperti seekor hewan, 
kemudian berdiri dengan lidah 
terjulur, teriak dengan tangan 
terangkat seperti sedang marah 
kemudian tersender di tembok. 
Banyak orang menonton dan 
berkomentar bahwa ini pengaruh 
narkoba, anak ini seperti zombie 
dan sebagainya, lebih miris 
lagi ketika diketahui puluhan 
orang yang sebagian besar 
berusia anak dibawah 18 tahun 
telah minum pil paracetamol 
caffeine carisoprodol (PCC). 
Tidakkah terpikirkan mengapa 
anak bisa mendapatkan pil 
tersebut, mengapa anak mau 
menerima pemberian, dan 
bahkan memakan pil tersebut? 
Seandainya anak ada dalam 
pengawasan keluarga tentunya 

hal tersebut bisa diantisipasi, 
karena anak adalah bagian dari 
sebuah keluarga.

Apa itu keluarga?

Definisi Keluarga dalam UU 52 
Tahun 2009 adalah unit terkecil 
dalam masyarakat yang terdiri 
dari suami-istri, atau suami, istri, 
dan anaknya, atau ayah dan 
anaknya (duda), atau ibu dan 
anaknya (janda). Pada umumnya 
keluarga Indonesia tinggal di 
dalam satu rumah, dan atau di 
tempat yang berbeda rumah 
ketika anak harus mengikuti 
tahapan perkembangan 
kehidupan misalnya harus 
sekolah di kota lain atau 
harus tinggal di pondokan/
asrama. Menurut Salvicion 
dan Celis (1998) di dalam 
keluarga terdapat dua atau 

lebih pribadi yang tergabung 
karena hubungan darah, 
hubungan perkawinan atau 
pengangkatan, hidupnya dalam 
satu rumah tangga, berinteraksi 
satu sama lain dan dengan 
perannya masing-masing, 
dan menciptakan interaksi 
satu sama lain. Jejak pertama 
yang diketahui anak adalah 
mencontoh apa yang ada 
di sekelilingnya. Jejak mikro 
yang dilihat dan ditiru adalah 
ibu, ayah, kakak, dan keluarga 
yang  berhubungan langsung 
dengan anak. Berikutnya anak 
akan melihat dan akan ikut pada 
pola kehidupan sekelilingnya 
seperti tetangga terdekat serta 
lingkungan di luar rumah lainnya.

Ketahanan keluarga

Pemenuhan kebutuhan anak 

Oleh.	dr.	ENI	GUSTINA,	MPH 

FOKUs

akan asih, asah, dan asuh 
merupakan kebutuhan minimal 
yang harus terpenuhi agar anak 
dapat tumbuh dan berkembang 
secara optimal. Anak akan 
mampu memberikan kasih 
sayang ketika dia merasakan 
hangatnya kasihsayang. Anak 
mengerti berbagi dan toleransi 
ketika orangtua mengajarkan 
keadilan. Anak akan mengerti 
aturan ketika disampaikan hal 
yang salah dan yang benar. 
Kepribadian setiap anak memiliki 
keunikan tersendiri, masing-
masing anak mempunyai 
kepribadian yang berbeda-beda 
sekalipun anak tersebut adalah 
anak yang terlahir kembar 
siam. Ini yang menyebabkan 
pentingnya keluarga atau 
orangtua mempunyai 
pengetahuan tentang pola 
asuh anak dan bagaimana 
membangun ketahanan 
keluarga. Kunci utama dalam 
penerapan pengasuhan tentunya 
adalah komunikasi.  Komunikasi 

dimulai dengan sentuhan dan 
usapan kepada anak, komunikasi 
non verbal yang lebih mendalam 
dibanding hanya sebatas tugas 
dan perintah yang ditulis atau 
diucapkan orangtua. Pendidikan 
dan pola asuh anak terasa 
semakin unik karena orangtua 
atau keluarga juga harus memiliki 
ilmu komunikasi yang baik, 
mampu menempatkan diri 
pada posisi yang tepat ketika 
membangun atau melakukan 
interaksi dalam keluarga. Bisa 
kita bayangkan bagaimana 
mungkin orangtua akan 
berkomunikasi dengan baik 
jika waktu yang dimiliki sangat 
terbatas, dibebani tekanan 
pekerjaan, tekanan ekonomi, 
serta berbagai masalah sosial 
lainnya (stress).

Mengutip psikolog Diana 
Baumrind, dikatakan ada 3 
macam pola asuh orangtua, 
yaitu:

1. Otoriter

Pada pola  ini,  orang tua 
menetapkan aturan den-
gan ketat dengan hara-
pan anak-anaknya dapat 
mengikuti aturan. Jika 
tidak, akan mendapatkan 
hukuman. Di sini komuni-
kasi sangat sedikit, anak 
tidak diberi kesempatan 
bersuara sehingga anak 
tidak mengetahui men-
gapa dia dihukum.

2. Demokratis

Pola asuh demokratis 
memperkenalkan aturan 
sebagai pedoman bagi 
anak-anak, orangtua leb-
ih terbuka dan mau men-
dengarkan suara anak, 
anak tetap mendapatkan 
hukuman ketika melaku-
kan kesalahan. Orangtua 
tetap mengawasi anak-
nya ketika dia memiliki 
teman dan melakukan 
pelarangan pada hal-hal 
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yang dianggap mengan-
cam. Pola ini dianggap 
ideal dan paling umum 
dilakukan.

3. Serba membolehkan/
permisif

Pola ini seringkali men-
jadikan anak cenderung 
manja dan berperilaku 
buruk, karena anak tidak 
diajarkan akan adanya 
peraturan dan tidak per-
nah diberikan hukuman. 

Dari mana memulai ketahanan 
keluarga?

Dikatakan pola asuh demokratis 
adalah yang dianggap paling 
ideal. Namun dengan perkem-
bangan yang sedemikian rupa 
saat ini, ketika arus informasi 
sudah sedemikian luas, berbagai 
jenis tantangan mengancam 
perkembangan anak, khususnya 
pada anak menjelang usia rema-
ja. Misalnya dampak informasi 
terhadap kesehatan reproduksi 
dan dampak narkoba, diperlukan 
kepiawaian orangtua dan kelu-
arga dalam membangun sebuah 
keluarga yang memiliki ketahan-
an terhadap hal-hal negatif terse-
but. Upaya yang terbaik adalah 
pencegahan. Anak bisa lebih 
cepat belajar dengan  meniru, 
sehingga penting keteladanan 
dari pengajarnya, terlebih orang 
tua. Tidak kalah penting orang-
orang disekitar si anak yang juga 
menjadi model dalam memberi-
kan contoh yang baik.

Seorang sahabat di Badan Nar-
kotika Nasional (BNN) menga-
takan hampir 90% anak-anak 
pengguna atau terlibat pen-

yalahgunaan narkoba adalah 
anak yang bermasalah dengan 
keluarga. Demikian juga dengan 
kejadian seperti  hamil di luar 
nikah, pergaulan bebas lainnya, 
jika ditelusuri biasanya berujung 
kepada hilangnya peran pen-
gawasan dan pendampingan  
orang tua terhadap anak-anak-
nya. Sejatinya, dari ketiga pola 
pengasuhan tersebut perlu 
dilakukan secara cermat, sebab 
perkembangan zaman boleh jadi 
menuntut demikian. Adakalanya 
orangtua bersikap demokratis, 
kadang harus otoriter, dan jika 
diperlukan sewaktu waktu menja-
di permisif.

Seperti pada awal tulisan, 
perkembangan seorang anak 
dipengaruhi oleh faktor Mikro 
(orangtua dan keluarga), faktor 
Meso (lingkungan), dan Makro 
(peraturan dan kebijakan), se-
hingga  tidak ada  alasan bagi 
orang tua untuk lalai dalam men-
didik anak-anaknya. Orang tua 

tua wajib peka dengan keadaan 
yang terjadi di sekitarnya, siapa 
sahabat anaknya, lingkungan 
tempat anaknya bermain, dan 
bagaimana pengaruh hal terse-
but terhadap anaknya. Sejak dini 
orangtua harus mampu men-
genali bahaya yang mengancam 
pendidikan dan kepribadian 
anak. Pelajari dan carilah sebab 
sekaligus solusi dari pengaruh 
buruk dan bahaya tersebut. 
Jadilah orangtua yang peka ter-
hadap kondisi anak, lingkungan, 
dan terapkan peraturan secara 
benar. Satu hal yang juga pent-
ing adalah saling mengawasi 
anak-anak sekitar lingkungannya. 
Di sini diperlukan kerjasama, mu-
lai tingkat rukun tetangga, guru, 
jajaran aparat desa, dan mem-
bangun ketahanan pada tingkat 
yang lebih luas. 

** Anak merupakan tanggung 
jawab bersama dari orangtua, 
keluarga, masyarakat dan 
Pemerintah **
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MEMAHAMi TUMBUH KEMBANg REMAJA 
SEUTUHNYA

Tumbuh Kembang Pada 
Remaja 

Masa kanak, remaja, dewasa, 
lansia, merupakan tahapan 
pertumbuhan yang harus 
dilalui oleh seorang manusia. 
Setiap periode pertumbuhan 
mempunyai ciri-ciri tersendiri, 
demikian pula dengan masa 
remaja.  Masa remaja merupakan 
masa peralihan dari masa anak-
anak menuju dewasa. Pada masa 
ini terjadi perubahan psikis, fisik, 
dan sosial. Bagi si remaja sendiri, 
masa ini dianggap masa paling 
bahagia setelah masa kanak, 
namun berbanding terbalik 
dengan apa yang dirasakan oleh 
orang tua mereka. Kekhawatiran 
justru mulai muncul karena ada 
perubahan-perubahan tersebut. 
Untuk itu diperlukan tuntunan 

yang baik dan pelayanan 
kesehatan ramah remaja agar 
remaja sadar dan terbuka 
mau mencari pertolongan bila 
mengalami masalah kesehatan di 
usia remaja. 

Pertumbuhan yang spesifik 
terlihat pada fisik remaja 
adalah pertumbuhan organ 
reproduksinya. Pertumbuhan fisik 
organ reproduksi perempuan 
dan laki-laki berbeda. Laki-laki 
akan lebih banyak memproduksi 
hormon testosterone dan 
perempuan akan memproduksi 
hormon estrogen. Penampilan 
serta bentuk tubuh pun berbeda 
akibat berkembangnya tanda 
seks sekunder. Pertumbuhan 
fisik organ reproduksi tersebut 
biasa kita kenal dengan istilah 
“pubertas”.

Pubertas pada laki-laki dan 
perempuan umumnya dimulai 
pada usia 10-16 tahun. Disebut 
pubertas dini apabila pubertas 
di bawah usia 9 tahun. Dikatakan 
pubertas terlambat/tertunda jika 
perubahan tidak terjadi pada 
usia tertentu. Misalnya jika di 
sekitar kemaluan laki-laki atau 
perempuan belum tumbuh 
bulu pada usia 15 tahun, atau 
perempuan belum haid pada 
usia 16 tahun. Penyebab utama 
pubertas terlambat adalah 
variasi normal pada usia mulai 
pubertas. Variasi-variasi ini 
sering disebabkan oleh faktor 
keluarga, di masa remaja, ayah 
dan atau ibunya juga mengalami 
pubertas terlambat. Variasi 
seperti ini tidak memerlukan 
pengobatan. Penyebab lain 
pubertas terlambat adalah 

Oleh.	SENDY	PUCY

malnutrisi dan penyakit kronis. 
Pubertas terlambat ini dapat 
menimbulkan efek psikologis 
dan sosial pada anak. Melalui 
penjaringan kesehatan di 
sekolah, keterlambatan pubertas 
dapat dideteksi lebih dini oleh 
tenaga kesehatan. Kemudian, 
tenaga kesehatan akan merujuk 
ke dokter spesialis anak untuk 
memastikan bahwa perlambatan 
yang terjadi normal atau tidak. 

Tumbuh kembang remaja 
yang tidak didukung dengan 
kematangan mental emosional 
dapat menyebabkan masalah 
kesehatan jiwa (stress, depresi) 
dan munculnya perilaku berisiko 
(sebagai bentuk pelarian atau 
mekanisme kompensasi diri 
karena tidak merasa nyaman). 

Perlunya Pendidikan Kesehatan 
Reproduksi

Pendidikan kesehatan reproduksi 
yang terbangun dan terlaksana 
dengan baik sangat penting 
untuk keberhasilan remaja di 
masa depan. Apabila pendidikan 
ini sudah tersedia di fase awal 
perkembangan remaja, dapat 
membantu mereka membangun 
rasa hormat untuk diri mereka 
sendiri dan pasangan mereka 
saat ini atau masa depan, 
serta rasa harga diri, otonomi, 
dan kepercayaan diri untuk 
membuat pilihan positif terhadap 
perencanaan masa depan 
mereka.

Selain itu remaja yang 
mendapatkan pendidikan 
kesehatan reproduksi 
diharapkan: 

a. Memiliki pengetahuan yang 

lengkap, nilai yang positif, 
dan keterampilan hidup yang 
relevan terhadap kesehatan 
reproduksinya.

b. Mampu membuat keputusan 
terbaik dan berdasarkan 
informasi yang akurat 
(informed choices) sehingga 
terhindar dari risiko-risiko 
kesehatan reproduksi, 
seperti: kehamilan yang tidak 
diinginkan, penyalahgunaan 
NAPZA, infeksi menular 
seksual (IMS), serta HIV/AIDS

c. Menjadi lebih mampu untuk 
melindungi diri dari pelecehan 
dan kekerasan seksual dan 
menolak ajakan yang tidak 
baik

d. Mampu merencanakan 
tentang usia ideal menikah 
dan memiliki anak sehingga 
dapat mengurangi Angka 
Kematian Ibu (AKI) dan Angka 
Kematian Bayi (AKB).

Lingkungan Adalah Kunci

Peran lingkungan dalam 
pertumbuhan seorang remaja 
sangat penting, baik lingkungan 
keluarga, sekolah, maupun 
lingkungan masyarakat. 
Bagaimana orangtua bisa 
membenahi kondisi keluarga 
sehingga tercipta keluarga 
yang harmonis, komunikatif, 
dan nyaman bagi remaja. 
Remaja harus bisa mendapatkan 
sebanyak mungkin figur 
orang-orang dewasa yang 
telah melalui masa remajanya 
dengan baik, juga mereka 
yang berhasil memperbaiki diri 
setelah sebelumnya gagal pada 
tahap ini. Remaja harus pandai 

memilih teman dan lingkungan. 
Adalah peran orangtua untuk 
memberi arahan dengan siapa 
dan di komunitas mana remaja 
harus bergaul. Pun dengan 
lingkungan sekolahnya, seorang 
guru mempunyai ruang untuk 
bisa membimbing seorang 
remaja dari segi psikis maupun 
akademisnya, pendekatan yang 
digunakan haruslah humanis 
melalui sentuhan jiwa,  sehingga 
akan terbangun suasana yang 
lebih rileks, dan guru dapat 
dijadikan tempat berdialog para 
siswa dalam menghadapi suatu 
persoalan. Dengan pendekatan 
ini maka siswa merasa dilindungi 
(diperhatikan). 

Pemerintah punya intervensi 
penting juga dalam hal ini. 
Pada tahun 2016 Kementerian 
Kesehatan telah menyusun buku 
pegangan bagi guru:

1) Modul Pendidikan Kesehatan 
Reproduksi Untuk Peserta 
Didik SD/MI dan Sederajat, 2) 
Modul Pendidikan Kesehatan 
Reproduksi Untuk Peserta Didik 
SMP/MTs dan Sederajat, dan 3) 
Modul Pendidikan Kesehatan 
Reproduksi Untuk Peserta Didik 
SMA/SMK/MA dan Sederajat.  
Pada tahun 2017 ini Kementerian 
Kesehatan bekerjasama dengan 
Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
(Puskurbuk) Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
RI mengembangkan buku 
pegangan guru tersebut untuk 
bisa masuk menjadi kurikulum di 
sekolah. 

Selain itu Kementerian 
Kesehatan juga memiliki Buku 
Informasi Rapor Kesehatanku 
bagi Peserta Didik Tingkat 
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/
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SMK/MA. Di dalamnya berisi 
informasi kesehatan pada anak 
usia sekolah dan remaja. Yang 
terkait kespro adalah informasi 
mengenai pubertas (mimpi 
basah, menstruasi), kesehatan 
reproduksi (cara merawat organ 
reproduksi), cara mencegah 
kekerasan seksual, cara 
menghindari seks pranikah, usia 
kehamilan yang ideal, kesiapan 
fisik/jiwa/sosial ekonomi pada 
kehamilan, informasi mengenai 
IMS/ISR dan HIV AIDS, dan cara 
mengatakan tidak pada perilaku 
berisiko. Selain itu dibuat pula 
Pedoman Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi Bagi Penyandang 
Disabilitas yang dibuat khusus 
untuk digunakan penyandang 
disabilitas. 

Kementerian Kesehatan 
juga telah mengembangkan 
pelayanan ramah remaja di 
fasilitas kesehatan tingkat 

pertama (puskesmas, klinik, dan 
lainnya)  dan ke depannya juga 
akan ada di fasilitas kesehatan 
tingkat lanjut (rumah sakit). 
Namanya Pelayanan Kesehatan 
Peduli Remaja (PKPR). Disebut 
pelayanan yang ramah/
peduli remaja karena tenaga 
pendukung puskesmas (satpam, 
petugas loket, petugas obat) 
dan tenaga kesehatannya 
sudah dilatih untuk menerima 
remaja dengan tangan terbuka, 
tidak menghakimi, menghargai 
remaja, dan menjaga 
kerahasiaan klien remaja. 
Beberapa puskesmas mampu 
menjadi PKPR, bahkan sudah 
ada yang menempel nomor 
kontaknya di pintu poli PKPR dan 
menyediakan waktu pelayanan 
kesehatan di luar jam puskesmas 
untuk menyesuaikan dengan jam 
sekolah remaja, sehingga remaja 
tidak mengalami kesulitan 

mengakses PKPR.  Sejak 2003 
sampai dengan 2017 sudah ada 
4154 puskesmas mampu PKPR 
di seluruh Indonesia. Bagi remaja 
yang memiliki masalah kesehatan 
reproduksi atau masalah 
kesehatan khas remaja lainnya, 
remaja dapat mengunjungi PKPR 
terdekat. Di sana remaja akan 
mendapatkan pelayanan medis 
dan rujukan, KIE, konseling, 
konselor sebaya, dan pendidikan 
ketrampilan psikososial terkait 
masalah kesehatan yang 
sedang remaja hadapi. Dengan 
kehadiran PKPR diharapkan 
remaja menjadi bebas galau 
karena kini mereka sudah 
memiliki tempat curhat masalah 
kesehatan yang komprehensif 
dan dari sumber yang tepercaya, 
langsung oleh tenaga kesehatan 
yang sudah terlatih.

SEHAT,	CANTIK,	CERDAS	TANPA	ANEMIA

Siswi SMA N 5 Karawang riuh 
karena kedatangan tamu yang 
tidak biasa. Mereka adalah 
rombongan dari Nutrition 
International, DFAT, GAC, dan 
Kementerian Kesehatan yang 
dihadiri oleh Tim dari Direktorat 
Gizi Masyarakat. Pada Senin, 16 
Oktober 2017, Direktorat Gizi 
Masyarakat bersama rombongan 
mengunjungi SMA N 5 Karawang 
untuk melihat langsung program 
pencegahan anemia pada 
remaja putri di sekolah yang 
dilaksanakan oleh SMA ini.

“Kunjungan ini adalah bentuk 
apresiasi untuk Kabupaten 
Karawang yang sudah inisiatif 
memulai program pemberian 
Tablet Tambah Darah (TTD) di 
sekolah,” ujar Kepala Bidang 

Kesmas Dinkes Provinsi Jawa 
Barat. 

Sejak 2008 Kabupaten Karawang 
sudah memberikan TTD di 
sekolah untuk siswi SMA. Hingga 
tahun 2016 tercatat sejumlah 
82.540 siswi SMA/MK/SMK 
telah mendapatkan TTD. Ini 
adalah bentuk inovasi yang 
perlu dicontoh oleh daerah 
lain. Program TTD ini sangat 
diperlukan, mengingat angka 
anemia pada remaja putri masih 
tinggi. Pola makan remaja putri 
saat ini menyebabkan mereka 
kekurangan asupan zat besi dan 
asam folat, sehingga banyak 
ditemukan kasus remaja putri 
yang anemia. Dalam siklus 1000 
Hari Pertama Kehidupan, kita 
harus menyiapkan anak-anak 

dengan status gizi yang baik 
untuk menghasilkan generasi 
yang baik pula. Untuk ketentuan 
meminum TTD, remaja putri wajib 
minum TTD seminggu satu kali 
pada hari yang sama, dan setiap 
hari saat sedang haid.

Nutrition International (NI) sendiri 
telah melakukan pendampingan 
di Cimahi dan Purwakarta dalam 
program pemberian TTD di 
sekolah. Harapannya, tidak hanya 
di wilayah Jawa Barat saja yang 
fokus melaksanakan program 
TTD ini, tapi ditularkan ke provinsi 
lainnya di seluruh Indonesia. 
Tentunya hal ini membutuhkan 
dukungan dari banyak pihak, 
mulai dari dinas kesehatan 
setempat, Puskesmas, pihak 
sekolah, bahkan orangtua. 

Oleh.	Irna	Windu
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siJUNJUNg MANdiRi:
PARADE	LANSIA	UNTUK	IBU	DAN	BAYI	SEHAT

Meningkatnya Umur Harapan 
Hidup (UHH) di Indonesia 
membuat jumlah orang Lanjut 
Usia (Lansia) semakin banyak. Hal 
ini tentu saja dapat berdampak 
positif atau pun negatif. 
Permasalahan yang sebagian 
besar ditemui pada Lansia 
adalah masalah kesehatan akibat 
proses degenaratif. Penyakit 
terbanyak pada Lansia adalah 
Penyakit Tidak Menular (PTM) 
seperti hipertensi, diabetes 
mellitus (DM), osteo artritis, dan 
lainnya. 

Namun demikian, menjadi 
tua adalah bagian dari siklus 
hidup. Sudah sewajarnya 
bagi seorang Lansia untuk 
tetap aktif, produktif, dan 
berpikiran positif di masa 
tuanya. Untuk itu, pada tahun 

2000 Kementerian Kesehatan 
mulai mengembangkan konsep 
pelayanan kesehatan santun 
Lansia di seluruh Indonesia, 
melalui upaya pembinaan yang 
intensif dan berkesinambungan 
dengan menggunakan wadah 
Kelompok Usia Lanjut (Poksila). 

Poksila atau Posyandu Lansia 
adalah sebuah Upaya Kesehatan 
Bersumber-daya Masyarakat 
(UKBM) yang melayani penduduk 
Lansia. Proses pembentukan dan 
pelaksanaannya dilakukan oleh 
masyarakat bersama lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), lintas 
sektor pemerintah dan non-
pemerintah, swasta, organisasi 
sosial, dan lain-lain, dengan 
menitik-beratkan pelayanan 
kesehatan pada upaya promotif 
dan preventif, serta pelayanan 

lain yang dibutuhkan para Lansia 
untuk meningkatkan kualitas 
hidup. Selain itu, Posyandu 
Lansia juga mendorong Lansia 
agar dapat beraktivitas dan 
mengembangkan potensi diri 
yang mereka miliki. 

Salah satu kegiatan Parade 
Lansia adalah memberdayakan 
Poksila dalam penerapan 
buku Kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA). Kelompok Lansia 
diharapkan dapat meningkatkan 
penggunaan buku KIA dengan 
mengujungi rumah secara aktif, 
serta memberikan informasi 
dan memotivasi masyarakat 
terutama ibu hamil, ibu bersalin, 
ibu menyusui, bayi, balita, 
dan Lansia itu sendiri tentang 
isi buku KIA secara maksimal. 
Upaya ini dinilai sangat efektif 

Oleh.	PURWATi
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Para Lansia sedang jalan keliling 
kampung mengunjungi rumah warga 

mengingat Lansia adalah tokoh 
dan panutan dalam masyarakat. 
Lansia juga dinilai telah lebih 
dahulu berpengalaman dalam 
proses kehamilan, persalinan, 
nifas, hingga membesarkan 
anak-anaknya. Dengan demikian 
diharapkan dapat lebih mudah 
mengajak masyarakat dalam 
menerapkan dan memanfaatkan 
buku KIA secara optimal di 
lingkungannya masing-masing. 

Kabupaten Sijunjung, Provinsi 
Sumatera Barat telah ditunjuk 
sebagai daerah percontohan 
dunia program Parade Lansia 
yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Kesehatan 
(Direktorat Kesehatan Keluarga 
Ditjen Kesmas) bekerja sama 
dengan JICA serta Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sijunjung. 
Kabupaten yang berada di 
punggung Bukit Barisan ini 
telah menjadi daerah Studi 
Komperatif “Third Country 
Training Program” dari enam 
negara, yakni Afganistan, 
Tajikistan, Philipina, Kenya, 
Thailand, dan Jepang, dan 
dua provinsi di Indonesia yaitu 
Lampung dan Jawa Tengah. 
Kabupaten Sijunjung telah 

berhasil memberdayakan peran 
Lansia dalam peningkatan 
kesehatan ibu dan anak 
dengan menjadikan buku KIA 
sebagai media Komunikasi 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
dalam menyampaikan pesan-
pesan mengenai pemahaman 
ibu, keluarga/pengasuh dan 
masyarakat termasuk Lansia 
lainnya, melalui kegiatan 
kunjungan rumah pada Parade 
Lansia. 

Parade Lansia biasanya 
dilaksanakan setelah Lansia 
mendapatkan pelayanan, 
penyuluhan, pemeriksaan 
kesehatan maupun senam di 
Posyandu Lansia setiap bulan. 
Parade ini dilaksanakan secara 
bersama-sama dengan cara 
berjalan kaki menuju rumah-
rumah yang telah menjadi 
sasaran buku KIA. Sasaran buku 
KIA tersebut telah disesuaikan 
dengan peta masalah yang 
sudah disepakati secara 
bersama-sama dengan tenaga 
kesehatan setempat. Di samping 
kunjungan rumah ke sasaran 
buku KIA, para Lansia tersebut 
juga melakukan kunjungan 
ke rumah Lansia yang tidak 

hadir pada kegiatan Posyandu 
maupun Lansia yang sakit. Hal ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi dan kebersamaan di 
antara Poksila.

   

Pemeriksaan Kesehatan kepada 
Lansia

Sebelum pelaksanaan, 
penjaringan Lansia dilakukan 
untuk menentukan tingkat 
intelegensia dan status gizi 
para Lansia yang nantinya 
berperan penting dalam 
memberikan informasi dan 
memotivasi masyarakat dalam 
menerapkan buku KIA. Tingkat 
intelegensia pada Lansia dinilai 
menggunakan MoCA-Ina, 
sedangkan status gizi Lansia 
diketahui melalui pengukuran 
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antropometri yaitu berat badan 
menurut panjang depa, berat 
badan menurun tinggi duduk, 
dan berat badan menurut tinggi 
lutut, selanjutnya dibandingkan 
dengan standar IMT yang ada 
pada KMS Lansia. Para Lansia 
yang memiliki intelegensia tinggi 
dan status gizi baik (kategori 1), 
ataupun dengan intelegensia 
rendah namun status gizi 
baik (kategori 2) berpotensi 
menjadi kader motivator dalam 
mensosialisasikan pemanfaatan 
buku KIA pada saat Parade 
Lansia. Sedangkan mereka yang 
memiliki intelegensia tinggi 
namun status gizi buruk (kategori 
3), atau memiliki intelegensia 
dan status gizi buruk (kategori 4) 
harus menjadi fokus pembinaan 
dalam pelayanan kesehatan 
maupun pengembangan potensi 
diri. 

Pembekalan materi buku KIA 
pada Lansia dilakukan oleh 
tenaga kesehatan sebagai 
penanggung jawab wilayah 
dalam pemberian pelayanan KIA. 
Pembekalan tersebut mencakup 
materi tentang manfaat, sasaran, 
dan cara menggunakan buku 

KIA. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan kader motivator 
Lansia dalam memahami dan 
menguasai isi buku KIA; tidak 
hanya sebagai media KIE, 
tetapi juga sebagai dokumen 
pencatatan pelayanan KIA yang 
sangat penting. Kader motivator 
Lansia nantinya diharapkan 
dapat memberikan penyuluhan 
buku KIA, baik kepada ibu, 
keluarga, dan masyarakat. 

Kebersamaan Lansia dalam 
melakukan kegiatan Parade 
Lansia tidak hanya berperan 

dalam meningkatkan status 
kesehatan ibu-anak di 
wilayahnya, namun juga 
meningkatkan silaturahmi dan 
mengembangkan potensi diri 
dalam menjalani kehidupan di 
masa tua, sehingga mereka akan 
lebih bergairah, bersemangat, 
dan merasa bermanfaat bagi 
masyarakat banyak. (Ipur)

WAWANcARA diREKTUR KEsEHATAN KELUARgA
KEMENTERiAN KEsEHATAN REPUBLiK iNdONEsiA

dr.	ENi gUsTiNA MPH

Bagaimana keadaan kesehatan 
keluarga di Indonesia saat ini?

Keluarga adalah unit terkecil 
di dalam masyarakat. Untuk 
menilai kondisi kesehatan 
keluarga, Kementerian Kesehatan 
mencanangkan Program 
Indonesia Sehat dengan 
Pendekatan Keluarga (PIS-PK). 
Melalui pendekatan keluarga 
maka individu tidak akan dilihat 
secara perseorangan, tapi menjadi 
bagian dari komunitas (keluarga) 
yang akan saling mempengaruhi. 
Untuk menilai dan memberikan 
gambaran terkait kondisi suatu 
keluarga ditetapkan 12 variabel 
yang kemudian diolah menjadi 
Indeks Keluarga Sehat (IKS). 
Indeks inilah yang digunakan 
untuk memberikan gambaran 
kondisi kesehatan di suatu 

keluarga. 12 variabel di dalam PIS 
– PK ini terdiri dari:

1. Keluarga mengikuti program 
KB

2. Persalinan ibu di fasilitas 
kesehatan

3. Bayi mendapat imunisasi 
dasar lengkap

4. Bayi mendapat ASI eksklusif
5. Pertumbuhan dan 

perkembangan balita 
dipantau

6. Penderita TB paru berobat 
sesuai standar

7. Penderita hipertensi berobat 
teratur

8. Penderita gangguan jiwa tidak 
ditelantarkan

9. Anggota keluarga tidak ada 
yang merokok

10. Keluarga sudah menjadi 
anggota JKN

11. Keluarga mempunyai sarana 
air bersih

12. Keluarga menggunakan 
jamban sehat

Perlu kami sampaikan bahwa 
untuk tahun 2017, pendataan PIS-
PK ditargetkan untuk dilaksanakan 
di 30% puskesmas di Indonesia 
(2926 puskesmas).  Data per 1 
november 2017 menunjukkan 
kelengkapan data baru 
mencapai 69,9%, dan persentase 
keluarga yang masuk kategori 
sehat dengan IKS>0,8 adalah 
sebesar 15,83% dari seluruh 
keluarga yang terdata lengkap. 
Dari keluarga yang terdata, 
95,74% telah terakses air bersih, 
dan terendah pada variabel 
gangguan jiwa berat, diobati, dan 
ditelantarkan (8,66%).

Dengan cakupan pendataan 

Oleh. TIM REDAKSI
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keluarga yang masih terbilang 
rendah dengan persebaran 
belum merata, maka IKS yang 
didapat sebetulnya masih belum 
dapat menggambarkan kondisi 
kesehatan keluarga Indonesia 
seutuhnya. 

Khusus kesehatan ibu dan 
anak di Indonesia, bagaimana 
perkembangannya saat ini?

Secara umum kesehatan ibu dan 
anak di Indonesia telah “on the 
track”. AKI dan AKB mengalami 
penurunan, walaupun AKI masih 
terbilang tinggi dan untuk AKB 
terjadi stagnansi penurunan 
kematian pada periode neonatal 
(untuk periode bayi post neonatal 
penurunan cukup baik). SUPAS 
2015 mengungkapkan AKI 
sebesar 305/100.000 KH, dan 
AKB sebesar 22,23/1000 KH. 
Indikator-indikator lain terkait 
kesehatan ibu dan anak juga 
mengalami peningkatan dalam 
akses walaupun masih memiliki 
tantangan dari sisi kualitas. 
(Pemantuan Direktorat Kesehatan 
Keluarga tahun 2016, cakupan 
persalinan di faskes sebesar 
80,61%, Kunjungan Neonatal 

Pertama sebesar 91,14%, 
Kunjungan antenatal 4 kali 
sebesar 85,35%).

Bila dikaitkan dengan capaian 
indeks keluarga sehat (IKS) 
-dengan keterbatasan cakupan 
jumlah keluarga yang didata- 
hal ini menjadi menarik karena 
dapat dikatakan secara umum 
(berdasarkan data yang masuk) 
keluarga sebagai unit terkecil 
belum menjadi lingkungan 
yang optimal dan sehat bagi 
anggotanya. Sebagai contoh, 
dilihat dari cakupan yang 
rendah pada indikator keluarga 
yang sudah menjadi anggota 
JKN menimbulkan asumsi 
bahwa masih banyak keluarga 
yang belum aman dari sisi 
pembiayaan atas kesehatan 
untuk menjamin kesehatannya.  

Kondisi ini mungkin menjadi 
salah satu jawaban, atas 
disparitas harapan yang terjadi, 
ketika peningkatan akses dan 
pelayanan kesehatan ibu dan 
anak terus terjadi tapi di sisi 
lain, outcome dan dampak 
yang diharapkan masih belum 
memadai.

Dari hal di atas kita dapat 
mengambil pelajaran dan itulah 
ruh dari kesehatan keluarga bila 
dikaitkan dengan kesehatan 
ibu dan anak, bahwa kita tidak 
dapat memandang manusia 
hanya sebagai satu individu 
tapi harus mempertimbangan 
individu ini sebagai bagian dari 
komunitas dan lingkungan yang 
akan saling terkait. 

Komitmen pemerintah dalam 
peningkatan kesehatan 
keluarga

Pemerintah menetapkan Program 
Indonesia Sehat sebagai salah 
satu program agenda ke-5 
Nawa Cita untuk meningkatkan 
kualitas hidup manusia Indonesia. 
Melalui Kementerian Kesehatan, 
hal tersebut dijabarkan melalui 
konsep pendekatan keluarga 
yang tertuang dalam RPJMN 
dan Rencana Strategis Tahun 
2015 – 2019. Sebagai tindak 
lanjut, maka dibuat kebijakan 
yang mendukung hal tersebut, di 
antaranya:

- Menjadikan promotif dan 
preventif sebagai pilar utama 
upaya kesehatan dalam 
penerapan paradigma sehat;

- Pendekatan Continuum 
of Care dalam penguatan 
pelayanan kesehatan;

- Peningkatan pendanaan 
promotif dan preventif oleh 
Jaminan Kesehatan Nasional;

- Penetapan empat program 
prioritas, yaitu penurunan 
AKI dan AKB, Pengendalian 
prevalensi balita stunting, 
serta pengendalian penyakit 
menular dan tidak menular;

- Konsep pendekatan 
keluarga, tanpa mengabaikan 
pendekatan lain yang sudah 
berhasil, diterapkan untuk 
menjangkau sasaran.

Berdasarkan kebijakan tersebut 
telah disusun dan ditetapkan 
pedoman umum yang 
menjelaskan tentang program 
kesehatan prioritas, pengertian 
pendekatan keluarga, dan 
pelaksanaannya di Puskesmas, 
serta peran dinas kesehatan dan 
Kementerian Kesehatan. Dengan 
demikian diharapkan semua 

pemangku kepentingan dapat 
melaksanakan perannya dengan 
baik demi tercapainya Indonesia 
sehat melalui keluarga sehat.

Pendekatan siklus hidup dalam 
upaya kesehatan keluarga, bisa 
jelaskan secara singkat

Salah satu acuan bagi arah 
kebijakan Kementerian Kesehatan 
adalah penerapan pendekatan 
pelayanan kesehatan yang 
berkesinambungan (Continuum 
of Care). Hal ini berarti pelayanan 
kesehatan harus dilakukan 
terhadap seluruh tahapan siklus 
hidup manusia (life cycle), sejak 
masih dalam kandungan, sampai 
lahir menjadi bayi, tumbuh 
menjadi anak balita, anak usia 
sekolah, remaja, dan dewasa 
muda. 

Mengapa diterapkan konsep 
pendekatan siklus hidup dalam 
upaya kesehatan keluarga? 
Karena status kesehatan 
seseorang ditentukan oleh 
status kesehatan pada tahap 
kesehatan sebelumnya. Upaya 
kesehatan yang dilakukan 
pada suatu tahap kehidupan 
akan mempengaruhi status 
kesehatan pada tahap kehidupan 
berikutnya bahkan hingga 
generasi selanjutnya. Sebagai 
contoh, kesehatan seorang ibu 
hamil menentukan bagaimana 
kesehatan bayinya nanti saat lahir. 
Begitu juga, kesehatan bayi akan 
mempengaruhi status kesehatan 
balita, anak usia sekolah dan 
sampai remaja, bahkan hingga 
dewasa dan lansia. 

Dalam konteks kesehatan 
keluarga, yang mana keluarga 
merupakan unit terkecil di 

masyarakat yang terdiri dari 
anggota keluarga yang akan 
saling mempengaruhi, maka 
menjadi sangat penting untuk 
memperhatikan siklus hidup ini. 
Peran anggota keluarga untuk 
memastikan dan menjaga setiap 
anggotanya untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan di 
setiap siklusnya dan bersama 
menghindari risiko-risiko negatif 
yang mempengaruhi kesehatan 
anggota lainnya, misalnya seperti  
kurangnya aktivitas fisik, konsumsi 
buah dan sayur, merokok, dll. 

Mengacu pada Inpres No 1 tahun 
2017 tentang Gerakan Masyarakat 
Hidup  Sehat (GERMAS) yang 
merupakan gerakan sistematis 
dan terencana yang dilakukan 
secara bersama-sama oleh 
seluruh komponen bangsa, 
dengan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan berperilaku sehat 
untuk meningkatkan kualitas 
hidup, fokus kegiatan tahun 2017 
adalah melakukan aktivitas fisik, 
konsumsi buah dan sayur, dan 
pemeriksaan kesehatan secara 
berkala.

Harapan dan tantangan dalam 
pelaksanaan program serta 
kegiatan kesehatan keluarga di 
Indonesia ke depan

Dalam konteks kesehatan 
keluarga, yang mana keluarga 
merupakan unit terkecil di 
masyarakat, maka derajat 
kesehatan keluarga akan 
menentukan derajat kesehatan 
masyarakat. Tantangan yang 
dihadapi adalah menggeser 
paradigma sakit ke paradigma 
sehat. Selama ini cara pandang, 
asumsi, konsep, nilai, dan 
praktik yang berlaku tampaknya 
masih menitikberatkan pada 
penyembuhan penyakit dan 
pemulihan kesehatan (kuratif–
rehabilitatif). Apalagi, Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) sering 
disalahartikan juga mendukung 
hal ini. Oleh sebab itu tantangan 
selama periode lima tahun ini 
adalah melakukan perubahan 
mindset sehingga paradigma 
sehat benar-benar diterapkan 
dalam membangun kesehatan 
masyarakat, termasuk dalam 
pelaksanaan JKN.

Melalui pendekatan keluarga 
dan GERMAS, diharapkan 
keluarga yang merupakan 
“sasaran” program ini, dapat 
lebih berperan dalam menjaga 
dan mengupayakan kesehatan 
bagi anggotanya yang dapat 
dilakukan melalui pelaksanaan 
gerakan masyarakat hidup sehat 
(Germas) di tingkat keluarga. 
Selain itu diharapkan juga 
pelayanan kesehatan di level 
komunitas-keluarga dapat 
lebih optimal sehingga dapat 
mempercepat pencapaian target 
target pembangunan kesehatan 
di Indonesia.
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PERAN	RADIOLAND	DALAM	UPAYA	MEWUJUDKAN	
PAsAR sEHAT di PAsAR ciBUBUR JAKARTA

“Selamat pagi, Bapak-Ibu 
pedagang maupun pengunjung 
Pasar Cibubur. Apa kabar 
semuanya? Ppastinya kita semua 
dalam keadaan sehat dan selalu 
berbahagia. Mari tetap menjaga 
kesehatan dan kebersihan 
lingkungan di pasar kita tercinta 
ini.” 

Demikian sekelumit sapaan 
dari penyiar radioland di Pasar 
Cibubur dalam menyapa 
komunitas masyarakat pasar 
di wilayah tersebut. Pasar 
Cibubur atau Pasar Jaya Cibubur 
merupakan pasar tradisional milik 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Berada di pinggir Kali Cipinang, 
pengelolaan pasar ini dijalankan 
oleh PD Pasar Jaya. Tahun 
2010 yang lalu Pasar Cibubur 
menjadi salah satu Pilot Project 

dari Kementerian Kesehatan 
bekerjasama dengan World 
Health Organization (WHO) 
untuk menjadikan Pasar Cibubur 
sebagai Pasar Sehat Percontohan. 
Dalam kegiatan tersebut juga 
diberikan alat untuk promosi dan 
perubahan perilaku yaitu sebuah 
radioland.

Radioland ini adalah radio 
komunitas untuk warga Pasar 
Cibubur yang berfungsi sebagai 
sarana aspirasi, edukasi, dan 
promosi, yang merupakan hasil 
kerjasama Pemda DKI Jakarta 
dan Kemenkes RI serta WHO 
dalam mendukung tercapainya 
program pasar sehat di pasar 
tradisional khususnya di Pasar 
Cibubur. Radioland di Pasar 
Cibubur tidak menggunakan 
frekuensi namun menggunakan 

kabel yang disambungkan ke 
speaker yang menjangkau semua 
penjuru pasar.

Fungsi dari Radioland Pasar 
Cibubur:

·	 Sarana Aspirasi dan Promosi

 Bagi warga Pasar Cibubur 
khususnya pedagang, 
pengunjung, pekerja, maupun 
pengelola, Radioland Swara 
Swadaya menjadi sarana 
untuk bersilaturahmi dan 
menyampaikan aspirasi 
berupa saran, masukan, dan 
himbauan dalam mendukung 
terwujudnya Pasar Cibubur 
sebagai pasar yang sehat.

·	 Sarana Edukasi

 Secara berkala instansi terkait 
baik badan, dinas, dan kantor 
di lingkungan Pasar Cibubur 

Oleh.	AsTRid sALOME

FOKUs

melakukan kegiatan edukasi 
ke masyarakat pasar dengan 
mengadakan penyuluhan 
melalui siaran/talk show di 
radioland.

 Untuk mengetahui lebih jauh 
tentang keberlangsungan 
program radioland di 
Pasar Cibubur, tim redaksi 
melakukan wawancara 
dengan Kepala Pengelola 
Pasar Cibubur, Bapak 
Ruslan. Berikut petikan 
wawancaranya: 

Re: Redaksi, Ru: Ruslan
Re: Bagaimana dengan 
pelaksanan program PASAR 
SEHAT di Pasar Cibubur?

Ru  : Pedagang maupun 
pengunjung di Pasar 
Cibubur sudah sangat 
memahami kondisi 
dan situasi dari Pasar 
Cibubur, terutama dalam 
hal menjaga kebersihan 
lingkungan pasar yang 
manfaatnya bisa dirasakan 
oleh semua komunitas 
pasar. Sesuai prinsip 
dari pasar sehat yaitu 
mewujudkan pasar yang 
bersih, aman, nyama, dan 
sehat, mulai dari masalah 

menjaga kebersihan, 
berperilaku hidup 
bersih dan sehat, 
menjaga keamanan dan 
kenyamanan pedagang 
maupun pembeli. 
Hal-hal tersebut 
sudah dilaksanakan 
dan dijalani dengan 
baik oleh komunitas 
Pasar Cibubur. Kondisi 
tersebut dapat dilihat 
langsung di lapangan 
bagaimana komunitas 
Pasar Cibubur selalu 
kompak dalam 
berupaya menjaga 
kebersihan dan 
ketertiban pasar hingga 
dapat terjaga dengan 
baik.

Re : Bagaimana dengan 
sejarah berdirinya 
radioland dan 

keberlangsungan 
kegiatannya di Pasar 
Cibubur?

Ru : Radioland dimiliki oleh 
Pasar Cibubur atas 
pemberian dari WHO 
melalui Departemen 
Kesehatan RI di Tahun 
2010. Saat itu Pasar 
Cibubur merupakan 
salah satu pasar dari 10 
pasar di Indonesia yang 
menjadi pilot project 
pengembangan Pasar 
Sehat Percontohan. 
Beberapa kegiatan yang 
dilakukan dalam penyiaran 
selain untuk informasi 
seputar pedagang serta 
sebagai hiburan, juga yang 
paling penting menyiarkan 
Iklan Layanan Masyarakat 
(ILM) secara rutin setiap 
hari tetang Budaya Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat. 
Kegiatan penyiaran terus 
dilaksanakan sejak mulai 
beroperasi tahun 2010 
dengan tenaga penyiar 
yang telah dilatih.

Re : Apa saja kendala yang 
dirasakan selama pelaksanaan 
penyiaran?

Ru : Selama ini belum ada 
kendala yang sangat 
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Jika ANDA MENGIRA
bahwa ADA ANAK

yang MENJADI KORBAN
KEKERASAN FISIK 
ATAU KEJAHATAN

SEKSUAL?

Beri anak lingkungan yang
aman agar dia dapat

bicara kepada anda atau
orang dewasa yang

dapat dipercaya.

Yakinkan anak bahwa
dia tidak bersalah,

dan tidak melakukan
apapun yang salah.

Yang bersalah adalah
orang yang melakukan

hal tersebut kepadanya

JAGA RAHASIA kejadian
dan data pribadi anak agar
tidak menjadi rumor yang

akan menambah beban dan
penderitaan mental anak

Konsultasikan dengan
aparat negara yang

dapat dipercaya
bagaimana menolong

anak tersebut.  

CARI
BANTUAN

UNTUK
MENOLONG
KESEHATAN

MENTAL
dan FISIK

laporkan
kejadian
ini pada

Komisi Anak
Nasional

dalam Undang-undang
Hak Anak, anak yang

menjadi korban kejahatan
seksual berhak untuk

dirahasiakan namanya. 

KESEHATAN
IBU & ANAK

Ibu memberi ASI Eksklusif 
pada bayi 0-6 bulan 

Bayi ditimbang 
di Posyandu

Ibu bersalin di
 tenaga kesehatan

Tidak Merokok

PERILAKU & GAYA HIDUP SEHAT

Cuci Tangan 
Pakai Sabun

Aktivitas Fisik 
30 menit sehari Makan Buah dan Sayur memberantas 

jentik
Menggunakan 
jamban sehat

Menggunakan
air bersih

KESEHATAN
LINGKUNGAN

Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat

mengelola
sampah

arisan
pembuatan 

jamban
keluarga

arisan
pengadaan
 air bersih

merencanakan dan menyiapkan
dukungan yang dibutuhkan
ibu hamil di lingkungannya

setiap anggota keluarga sehat
dan tidak mudah sakit

anak tumbuh
sehat dan cerdas

 keluarga giat bekerja
dan produktif

LINGKUNGAN SEHAT
lingkungan tempat keluarga
berada menjadi lingkungan

hidup yang sehat bagi semua

masyarakat bisa mencegah
dan menanggulangi masalah
kesehatan di lingkungannya.

Seperti : 

MANFAAT BER-PERILAKU
HIDUP BERSIH DAN SEHAT

STROKEDIABETES JANTUNGHIPERTENSI

PENYAKIT
TIDAK

MENULAR
SEPERTI: KANKER

GAYA HIDUP SEHAT yang bagaimana yang dapat
MENCEGAH penyakit tidak menular?

bisa diakibatkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Dapat dicegah dengan hidup sehat berikut ini:

Makan makanan
gizi seimbang,
rendah lemak

dan garam

Melakukan aktifitas fisik setiap hari sesuai
kemampuan seperti:  jalan pagi, jogging,
membersihkan rumah, bermain bola, dll.

TIDAK
MEROKOK

TIDAK
MINUM

ALKOHOL

TIDAK
MENGGUNAKAN

NARKOBA

ANAK HARUS DILINDUNGI?
Anak adalah:
SEMUA PENDUDUK YANG BERUMUR

DAN YANG MASIH DALAM KANDUNGAN
DIBAWAH 18 TAHUN.

Anak mendapat pendidikan,
memanfaatkan waktu luang,

beristirahat, bermain,
berekreasi dan berkreasi

Anak mendapat perlindungan
Hukum secara khusus.

anak mendapat ASI,
gizi, imunisasi dan
jaminan kesehatan 

memperoleh
identitas

dari negara
(akta kelahiran)

anak diasuh oleh keluarga/
alternatif untuk menanamkan

kasih sayang, nilai positif
agama dan norma sosial

Anak-anak harus dilindungi dari:
• KEKERASAN FISIK : dipukul, kekerasan psikis dan

KEJAHATAN SEKSUAL: • diskriminasi    • eksploitasi    • ketelantaran

AJARKAN ANAK:
TIDAK ADA ORANG  

YANG BOLEH 
MENYENTUH 

BAGIAN PRIBADI.

BANGUN KOMUNIKASI DENGAN ANAK:

paha

dada

pantat

kelamin

MELINDUNGI
ANAK

dari
KEKERASAN

FISIK dan
KEJAHATAN
SEKSUAL?

BAGAIMANA
 Banyak pelaku kekerasan fisik dan kejahatan
seksual dilakukan oleh orang yang dikenal anakWASPADA!

 Dengarkan cerita
anak dengan

penuh perhatian 

Hargai pendapat
dan seleranya walau
mungkin orang tua

tidak setuju

Jika anak cerita sesuatu
hal yang sekiranya

membahayakan, tanya anak
bagaimana mereka

menghindari bahaya tersebut

orang tua belajar untuk
melihat dari sudut 

pandang anak. Jangan
cepat mengkritik atau
mencela cerita anak.

BERANIKAN DAN BANGUN
KEPERCAYAAN DIRI ANAK

untuk menolak dan lari jika ada
orang  yang menyentuh bagian

tubuh pribadi anak.

Jika ada orang yang melakukan perbuatan
tersebut: JELASKAN BAHWA ITU SALAH,
MELECEHKAN dan MELANGGAR HUKUM

MASYARAKAT
GOTONG
ROYONG

nasi, kentang,  jagung, sagu  3-8 porsi

Buah
2-4 porsi

sayur
3-5 porsi

tempe,
tahu,

kacang2an
2-3 Porsi

telur, 
ayam, ikan,

daging, susu
2-3 Porsi

GIZI
SEIMBANG

MAKAN 
BUAH & SAYUR 

ANAK MEMILIKI HAK UNTUK :

BELUM
MATANG
FISIK &

MENTAL.

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

www.promkes.depkes.go.id

Pengeluaran rumah tangga
dapat digunakan untuk:
makan makanan bergizi,

sekolah, modal usaha

KEHAMILAN DEWASA

LANSIA REMAJA

ANAK USIA
SEKOLAH

ANAK BALITA

BAYI BARU LAHIR
SAMPAI 2 TAHUN

PERIODE EMAS
PERTUMBUHAN
Adalah masa sejak
anak dalam kandungan
hingga seorang anak
berusia dua tahun. 

Disebut Periode Emas
karena pada masa ini
terjadi pertumbuhan
otak yang sangat pesat.  

KURANG GIZI dimasa
ini mengakibatkan
rusak atau terhambatnya
pertumbuhan yang tidak
dapat diperbaiki dimasa
kehidupan selanjutnya.

1000 HARI
PERTAMA
KEHIDUPAN

krusial, hanya saja untuk 
pengeras suara (sound 
system) dirasa kurang 
dalam hal volume 
penerimaannya bagi 
pendengar. Jadi kabel 
untuk penghantar suara 
tersebut diperlukan agar 
suara dari penyiar dapat 
terdengar lebih jelas. 
Sangat diharapkan apabila 
ada bantuan kembali untuk 
perbaikan sound system ini.

Re : Trik dan inovasi apa 
yang dilakukan oleh 
Pengelola Pasar Cibubur 
dalam mempertahankan 
keberlangsungan 
program pasar sehat dan 
penataan pedagang kaki 
lima (PKL)?

Ru : Kepala pasar selalu 
melakukan pendekatan 
dengan para pedagang 
kaki lima agar mau 
berdagang masuk ke 
dalam kios pasar yang 
sudah disediakan, namun 

tetap harus mengikuti 
aturan yang telah ada dan 
dilaksanakan oleh semua 
pedagang di Pasar Cibubur. 
Strategi lainnya yaitu 
dengan menemui lurah dan 
camat setempat untuk ikut 
membantu mengondisikan 
pedagang agar mematuhi 
aturan yang ada di Pasar 
Cibubur serta tidak 
berdagang yang bukan 
tempatnya. Membuat 
pertemuan koordinasi 
dengan asosiasi pedagang 
yang ada di Pasar Cibubur 
dan dengan kelompok 
ibu-ibu yang menamakan 
diri Tim Milenium yang 
merupakan kumpulan para 
owner (pemilik kios/los) 
yang ada di Pasar Cibubur 
yang juga aktif dalam 
pemberdayaan masyarakat 
pasar dalam menjaga 
kebersihan lingkungan 
pasar. Mengomunikasikan 
semua informasi terkait 
komunitas Pasar Cibubur 
dengan memanfaatkan 

media radioland Pasar 
Cibubur.

Re : Bagaimana dengan 
keamanan bagi pedagang dan 
pembeli di Pasar Cibubur?

Ru : Terdapat tim keamanan 
yang bertugas secara 
shift yang dilengkapi 
dengan sarana prasarana 
dan seragam kerja yang 
bertanggung jawab penuh 
terhadap keamanan 
dan kenyamanan bagi 
pedagang maupun 
pengunjung yang ada di 
Pasar Cibubur.

Re : Apa saja prestasi yang 
diperoleh Pasar Cibubur?

Ru : Tahun 2015 Pasar Cibubur 
mendapatkan sertifikat SNI 
dari Badan Standardisasi 
Nasional bekerjasama 
dengan Kementerian 
Perdagangan.
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BAGAIMANA AGAR
KEBUTUHAN GIZI
1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

TERPENUHI DENGAN BAIK?

lakukan
IMD
(INISIASI 

MENYUSU DINI)
langsung setelah

bayi lahir

ASI
EKSKLUSIF

mulai bayi usia
0-6 bulan

MANFAAT
IMD:

MP-ASI yang di anjurkan MP-ASI yang
TIDAK di anjurkan

MANFAAT MENYUSUI BAGI IBU & KELUARGA

apa yang dimaksud imunisasi
dasar lengkap?

mengapa kB penting
bagi keluarga?

MENIKAH HAMIL
JUMLAH

ANAK

Tempat bersalin, Pendamping bersalin, Transportasi,
Biaya bersalin, Bidan, Calon Donor darah.

1.

2.

7. 8.3. 10.

Lakukan minimal 
EMPAT
KE BIDAN

KALI KUNJUNGAN
PEMERIKSAAN

selama masa kehamilan

Perhatikan GIZI
dan KESEHATAN
selama kehamilan 

ikuti KELAS
IBU HAMIL

JAGA KEBERSIHAN
pribadi &
lingkungan

DAPATKAN
BUKU KIA 

(petunjuk untuk perawatan Kesehatan Ibu dan Anak) dari Bidan  

Kenali tanda-tanda
bahaya kehamilan
dan persalinan   

Kenali tanda- tanda
persalinan  

Rencanakan KB 
yang akan digunakan 

setelah persalinan

9.
4. 5.

6.
mulai bayi usia

0 - 6 bulan 

Pahami cara  dan manfaat IMD
(INISIASI

MENYUSU DINI) 

ASI
EKSKLUSIF

(tanyakan pada Bidan,
agar dapat ibu laksanakan)

AGAR IBU SELAMAT,
BAYI LAHIR SEHAT

merencanakan
TANPA

KOMPLIKASI

Siapkan perencanaan persalinan
sejak awal kehamilan dibantu
oleh kader PKK dan  Dasawisma.

Anak menjadi LEMAH
dan MUDAH SAKIT,
 Setelah dewasa sulit

mendapatkan pekerjaan

Anak akan SULIT
MENGIKUTI
PELAJARAN

saat bersekolah

1000 hari
pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan

hingga seorang anak berusia dua tahun

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

Karena pada periode ini terjadi  PERTUMBUHAN
OTAK  yang sangat pesat, yang mendukung seluruh

proses pertumbuhan anak dengan sempurna.  

disebut  sebagai
masa PERIODE

EMAS

• Pertumbuhan otak terhambat,
anak TIDAK CERDAS

• Pertumbuhan jasmani & menjadi
PENDEK, perkembangan

kemampuan anak terhambat 

2 PORSI Ibu Hamil makan lebih
banyak  (dua porsi) : lauk pauk, sayur & buah,

agar kebutuhan gizi janin terpenuhi.  
Minum tablet tambah darah 1 butir sehari

Tidak merokok, 
Tidak minum minuman

bersoda, beralkohol.

hindari makanan
berpengawet

(seperti mie instan)
Ikuti kelas
ibu hamil

Ingat lambung bayi baru
lahir sangat kecil, dan

semua kebutuhan gizinya
sampai dengan usia 6 bulan

sudah terpenuhi dengan
sempurna hanya
dengan ASI saja.

Menimbang bayi tiap bulan
di Posyandu untuk dipantau 

tumbuh kembangnya.

CUCI TANGAN  PAKAI SABUN 
Dengan air mengalir:

- sebelum memberi ASI, sebelum menyiapkan
& memberi MP ASI, sebelum makan
- sesudah membersihkan tinja anak

- sesudah BAB

Setelah bayi usia 6
bulan sampai usia 2 tahun,

teruskan pemberian ASI
dengan tambahan  

MAKANAN
PENDAMPING
ASI (MP ASI)

BERIKAN KAPSUL  VITAMIN A
DAN IMUNISASI LENGKAP

SESUAI JADWAL

JANGAN
MINUM OBAT
TANPA RESEP

DOKTER

Apa yang 
terjadi jika

 KURANG
GIZI?

HARUS DIDUKUNG

GIZI

IMDAPA YANG DIMAKSUD
INISIASI
MENYUSU DINI

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah
bayi diberi kesempatan mulai (inisiasi)

menyusu sendiri segera setelah
bayi lahir (dini) dengan meletakkan

langsung bayi yang baru lahir di dada
ibunya dan membiarkan bayi ini

merayap untuk menemukan
puting susu ibu untuk menyusu

Pemberian ASI saja pada bayisejak usia 0-6 bulan, tanpa penambahan
apapun, air juga tidak. Karena lambung bayi sangat kecil, ASI saja
sudah memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi secara sempurna.

DILAKUKAN
LANGSUNG 

SESAAT
SETELAH LAHIR

BAYI TIDAK
DIBERSIHKAN,

HANYA
KERINGKAN

SAJA

HARUS
ANTARA KULIT
BAYI DENGAN

KULIT IBU,
TANPA

PERANTARA

BAYI HANGAT berada di kulit-ke-kulit dengan ibu.
Melatih penciuman. Bayi mencari puting ibu melalui bau.

PERNAFASAN TENANG, DETAK JANTUNG STABIL.
BAYI JADI JARANG REWEL

BAKTERI BAIK dari kulit ibu, menempel pada
kulit bayi, memberikan PERLINDUNGAN

DARI KUMAN BERBAHAYA

ikatan awal  ibu dan bayi. Cinta, hangat dan
aman. Merangsang hormon yang membuat

ibu tenang, semakin cinta bayi, Ibu semakin
kuat menahan nyeri

Bayi mendapat Kolostrum
(cairan kental kekuningan).

Kaya akan  zat kekebalan tubuh
Bayi mendapat ASI pertama. Usus bayi
akan mencerna ASI dengan baik, tidak

menimbulkan masalah dan alergi.
Ketika bayi menghisap puting ibu,
Hormon OKSITOSIN keluar, rahim

berkontraksi, membantu mengeluarkan
plasenta, mengurangi pendarahan ibu.

ASI EKSLUSIF adalah

Terhindar dari risiko osteoporosis, kanker payudara dan kanker ovarium
Menunda Kehamilan

Menyusui membakar ekstra kalori sebanyak 200-250 per hari.
Baik untuk menurunkan berat badan. IBU MAKIN CANTIK DAN MENARIK.

PRAKTIS: ASI selalu tersedia, malam hari, saat bepergian.

ASI
TETAP

DILANJUTKAN

APA YANG DIMAKSUD
DENGAN MAKANAN

PENDAMPING ASI (MP-ASI)?

bayi usia diatas  6 bulan mulai
diperkenalkan pada makanan
yang disebut MP ASI

Usia 6-9
bulan

Teruskan beri
ASI sesering

mungkin

Berikan ASI dulu baru
MP-ASI  (bubur tepung

beras, pisang lumat)

Usia 9-11
bulan

Teruskan beri
ASI sesering

mungkin

MP- ASI lebih padat
dan kasar  seperti bubur,
nasi tim. Untuk selingan:

biskuit bayi  dan buah.

Usia 12-24 
bulan: 

Teruskan beri
ASI sesering

mungkin

Berikan makanan keluarga
secara bertahap, diawali
dalam bentuk dicincang

Makan  3 kali sehari,  1/3-  ½ porsi dewasa, 
terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah

Makan selingan penuh gizi 2 kali sehari
diantara waktu makan: kue, jus buah, puding

USIA BAYI
6 Bulan
7 Bulan
8 Bulan
9 Bulan

MAKAN PAGI, SIANG, SORE

*)1 sendok makan peres = 1 sendok diisi penuh rata dengan pinggir sendok

USIA BAYI
2 kali makan

2-3 kali makan
3 kali makan
3 kali makan

PORSI
6 sdm peres
7 sdm peres
8 sdm peres
9 sdm peres

MAKAN PAGI, SIANG, SORE

*)1 sendok makan peres = 1 sendok diisi penuh rata dengan pinggir sendok

USIA BAYI
9 Bulan
10 Bulan
11 Bulan

MAKAN
3 kali makan
3 kali makan
3 kali makan

PORSI
9 sdm peres
10 sdm peres
11 sdm peres

SELINGAN
2 kali
2 kali
2 kali

Bubur tepung beras/ beras merah dimasak dengan air
dan kaldu daging atau sayuran

Kacang polong, kacang merah, wortel, tomat, kentang,
labu kuning, kacang hijau di rebus dan di blender.

Tambahkan kaldu atau air agar halus
Pepaya, pisang, apel melon, alpukat dihaluskan 

makanan yang mengandung protein gluten
yaitu tepung terigu, barley, biji gandum

makanan pedas dan berbumbu tajam, buah
yang terlalu asam, Makanan mengandung

gas: Durian, Cempedak. Kol, lobak

mengandung banyak Gula, Garam,
penyedap rasa dan lemakdirebus

dengan
sedikit air

di blender
ditambahkan 

ke bubur tepung

Daging sapi pilihan 
 tidak berlemak, ikan

segar tanpa duri seperti
kakap, gindara, atau salmon.

imunisasi
Imunisasi adalah upaya menimbulkan/

MENINGKATKAN KEKEBALAN 
terhadap penyakit pada bayi.

Imunisasi dilakukan melalui SUNTIKAN

Imunisasi rutin harus diberikan kepada:
BAYI, BALITA, ANAK USIA SEKOLAH SD

 Imunisasi BCG
 mencegah
penyakit 

TBC,
diberikan 1 x

Imunisasi Polio
 mencegah
penyakit 

Polio,
diberikan 4x

Imunisasi DPT – 
mencegah penyakit
dipteri, batuk rejan

dan tetanus,
diberikan 3 x

Imunisasi HB
mencegah
penyakit 

Hepatitis B 
(sakit kuning), 

diberikan 4 x

Imunisasi
Campak

mencegah
penyakit campak, 

diberikan 1 x

Imunisasi Hib-
mencegah penyakit
radang selaput otak

(meningitis), pneumonia,
radang saluran

pendengaran/ telinga,
diberikan 3x

JADWAL PEMBERIAN IMUNISASI DASAR LENGKAP
UMUR BAYI

0 – 7 hari
1 bulan
2 bulan
3 bulan
4 bulan
9 bulan

JENIS IMUNISASI
Hepatitis B (HB) O

BCG- Polio 1
DPT - HB - Hib 1 - Polio 2
DPT - HB - Hib 2 - Polio 3
DPT - HB - Hib 3 - Polio 4

Campak

MERENCANAKAN  KELUARGA: 

PENTING UNTUK KUALITAS
MASA DEPAN KELUARGA & ANAK 

KB MENYELAMATKAN IBU
PENYEBAB

KEMATIAN IBU
BANYAK TERJADI

KARENA: 

1.  Terlalu muda hamil
2. Terlalu sering melahirkan
3. Terlalu dekat jarak  melahirkan 
     dengan kelahiran sebelumnya
4. Terlalu tua hamil

4
TERLALU

IMUNISASI DASAR UNTUK BAYI DAPAT DIPEROLEH DI

 POSYANDU PUSKESMAS RUMAH SAKIT DOKTER & BIDAN
PRAKTEK

IMUNISASI AMAN UNTUK
PEMELUK AGAMA MANAPUN

 AKAN BERISIKO TERJADI WABAH 
jika bayi tidak diimunisasi

Vaksin imunisasi adalah 
PRODUK INDONESIA dengan peneliti

dan karyawan bangsa Indonesia.
Kunjungi Bidan bersama suami untuk mendengar

penjelasan tentang  beberapa metode kontrasepsi,
dan pilih bersama metode KB yang akan digunakan

IBU MENENTUKAN
METODE KB

ATAU JENIS KONTRASEPSI
SETELAH PERSALINAN
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IBU	CERDAS,	BAYI	SEHAT,	SAWAHLUNTO	HEBAT

Mendidik anak agar aktif, 
sehat, dan cerdas merupakan 
tujuan semua orang tua. Selain 
menjadi kebanggaan orang tua, 
anak yang sehat dan cerdas 
juga menjadi harapan dan 
dambaan seluruh orang tua di 
dunia. Tingkat kesehatan dan 
kecerdasan anak tak semata 
didapatkan dari faktor keturunan 
kedua orang tua, melainkan 
dari cara seorang ibu merawat 
dan mendidik anak sehari-hari, 
sehingga menumbuhkan anak 
yang sehat dan cerdas. 

Di Kota Sawahlunto terdapat 
Puskesmas yang mencetuskan 
terbentuknya Posyandu Tunas 
Harapan yang terintegrasi 
dengan PAUD Bintang Kejora. 
Puskesmas yang berlokasi di 
Desa Singkalang, Talawi, Kota 

Sawahlunto ini berdiri sejak 
tahun 1986. Pada tahun 2008 
dibangunlah Posyandu Terpadu 
yang melibatkan partisipasi 
masyarakat dan peran serta 
pemerintah Sawahlunto dalam 
segi infrastruktur bangunan. 
Posyandu Tunas Harapan 
memiliki 5 program yaitu, ASI , 
Imunisasi, KB, Gizi Seimbang, 
dan SDITK.

Dengan dibantu PKK, Posyandu 
Tunas Harapan menjadi wadah 
untuk ibu dan anak beraktivitas 
bersama. Anak masuk kelas 
PAUD sedangkan para ibu 
masuk kelas Ibu Balita. Kelas Ibu 
Balita merupakan suatu aktivitas 
penyuluhan dalam kelas dengan 
anggota beberapa ibu yang 
mempunyai anak balita (usia 
0-5 tahun) di bawah bimbingan 

fasilitator tenaga kesehatan 
(bidan) Puskesmas dengan 
menggunakan lembar balik 
tumbuh kembang anak dan buku 
KIA sebagai alat pembelajaran. 

Tujuan dari kelas Ibu Balita ini 
adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan, 
mengubah sikap dan perilaku ibu 
hamil tentang kesehatan balita, 
gizi, dan stimulasi pertumbuhan 
dan perkembangan anak. 
Lebih dari itu, kelas Ibu 
Balita merupakan sarana 
mendapatkan teman, bertanya, 
dan memperoleh informasi 
penting yang harus dipraktekkan 
pada anak atau balitanya. 
Bagi petugas kesehatan, 
penyelenggaraan kelas Ibu Balita 
merupakan media untuk lebih 
mengetahui tentang kesehatan 

Oleh.	PURWATI

ibu balita, anak, dan keluarganya 
serta dapat menjalin hubungan 
yang lebih erat di tengah 
masyarakat.

Dalam kelas Ibu Balita (ibu yang 
memiliki anak usia 0-1 tahun), 
fasilitator akan menjelaskan 
tentang ASI, imunisasi, makanan 
pendamping ASI untuk anak usia 
6-12 bulan, tumbuh kembang 
bayi, penyakit pada bayi (Diare, 
ISPA). Untuk ibu-ibu yang 
memiliki anak usia 1-2 tahun, 
fasilitator akan menjelaskan 
tentang merawat gigi anak, 
makanan pendamping ASI, 
penyakit pada anak (cacingan, 
gizi buruk, dll), dan permainan 
anak. Sedangkan ibu-ibu yang 
memiliki anak usia 2-5 tahun, 
fasilitator akan menjelaskan 
tentang tumbuh kembang anak, 
pencegahan kecelakaan, gizi 
seimbang, obat pertolongan 
pertama, penyakit pada anak 
(TBC, DBD, diare, dsb) dan 
perilaku hidup sehat.

Mengajarkan cara mencuci 
tangan dengan baik.  

Ketika ibu-ibu sedang 
mendapatkan penyuluhan di 

dalam kelas, anak-anak juga 
melakukan berbagai kegiatan 
seperti senam dan bermain 
puzzle, balok, dll.

Kegiatan PAUD (senam dan 
bermain)

Di Kota Sawahlunto kelas 
Ibu Balita merupakan sebuah 
inovasi untuk mendidik ibu 
menjadi lebih cerdas dan 
anak menjadi sehat walaupun 
melakukan berbagai aktivitas.

Selain memiliki program kelas 
Ibu Balita, Posyandu Tunas 
Harapan memiliki tujuh langkah 
kesehatan yaitu melakukan 
registrasi, timbang berat 
badan, mencatat di kartu 
KMS,  promosi kesehatan, 
perlindungan kesehatan, 
menversifikasikan makanan 
sehat, pencapaian pendapatan 
rumah tangga. 

Masyarakat yang datang ke 
Posyandu Tunas Harapan di 
bulan Juli 2017 tercatat ada ibu 
hamil (6 orang), bayi lahir (15 
orang), anak (66 orang), balita 
(81 orang), PUS (149 orang), 
WUS (230 orang).

Kegiatan Posyandu Tunas 
Harapan

Pada bulan September 2017, 
di Sumatera Barat dilaksanakan 
kegiatan Third Country Training 
Program (TCTP) ke-9 yang 
diikuti oleh 26 peserta dari 
6 negara yaitu Afhganistan, 
Kenya, Filiphina, Tajikistan, 
Thailand, dan Indonesia. Kota 
Sawahlunto termasuk kota 
yang terpilih menjadi tempat 
kegiatan TCTP. Di sini para 
peserta mendapatkan informasi 
dan pembelanjaran pelaksanaan 
pemanfaatan buku KIA karena 
Kota Sawahlunto dinilai baik 
dalam penerapan buku KIA.  
Yang menarik dari kunjungan ini 
adalah para peserta diajarkan 
mengucapkan kata bahasa lokal, 
bahasa Suku Minang “Ciek, Duo, 
Tigo” (satu, dua, tiga).

Pada akhirnya dengan adanya 
kelas Ibu Balita diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan dan 
mengubah perilaku ibu. Selain 
itu, dengan memanfaatkan buku 
KIA dapat menjadikan ibu yang 
cerdas dan anak yang sehat serta 
menekan angka kematian ibu 
dan bayi. (Ipur)

FOKUs
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PERiLAKU HidUP BERsiH dAN sEHAT
dARi dEsA PiNiLiH

Berkunjung ke Desa Pinilih yang 
terletak di Kecamatan Dimembe 
Minahasa Utara terasa sangat 
menyenangkan dengan hawa 
yang sejuk serta masyarakatnya 
yang ramah. Tapi sampai dengan 
tahun 2014, buang air besar 
sembarangan masih menjadi 
masalah di desa tersebut. Kepala 
Desa Pinilih, Fedrik Longdong 
mengatakan bahwa pada tahun 
2014 masih ada 58 kepala 
keluarga yang berperilaku buang 
air besar sembarangan. Pada 
tahun ini perilaku tersebut sudah 
tidak ditemukan lagi.

‘’Kebiasaan tidak sehat BAB 
sembarangan bisa menyebabkan 
penyakit diare, tifoid, dan gizi 
buruk,’’ ujar Direktur Kesehatan 
Lingkungan Kemenkes RI, 
dr. Imran Agus Nurali, SpOK, 
kepada sejumlah media dalam 

kunjungannya ke Desa Pinilih 
(19/10).

Saat ini Kementerian Kesehatan 
terus mengampanyekan lima 
pilar sanitasi total berbasis 
masyarakat (STBM), yaitu: Stop 
Buang Air Besar Sembarangan 
(Stop BABS), Cuci Tangan Pakai 
Sabun (CTPS), Pengelolaan 
Air Minum-Makanan Rumah 
Tangga (PAMM RT), Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga (PS RT), 
Pengelolaan Limbah Cair Rumah 
Tangga (PLC RT).

‘’Diharapkan Desa Pinilih dapat 
mempertahankan perilaku sehat 
yang kini telah menjadi budaya, 
dan melaksanakan pilar STBM 
lainnya. Kalau lima pilar STBM 
berjalan, penyakit menular 
akan hilang. Tugas lainnya 
(bagi Desa Pinilih) semoga bisa 
menularkan kebiasaan baik dan 

sehat ini kepada desa tetangga,’’ 
imbuhnya.

Upaya yang dilakukan selama ini 
adalah dengan terus menerus 
melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat melalui tokoh adat, 
agama, hingga ke sekolah-
sekolah, acara keagamaan, dan 
arisan warga tentang pentingnya 
perilaku tidak buang air besar 
sembarangan.

Masyarakat Desa Pinilih 
dengan kesadaran tinggi  untuk 
berperilaku hidup bersih dan 
sehat juga dipicu untuk merasa 
malu, jijik, takut, dan bahkan 
merasa berdosa jika masih 
buang air sembarangan, hingga 
akhirnya mendeklarasikan stop 
buang air besar sembarangan 
(ODF) pada tanggal 24 Maret 
2017.

Oleh: BAgUs sATRiO UTOMO

PERisTiWA

PUsKEsMAs KAKAsKAsEN TERAPKAN siKdA 
gENERiK ONLiNE

Berbagai upaya dilakukan 
untuk memantau pencapaian 
program-program kesehatan.  
Salah satunya dilakukan oleh 
Puskesmas Kakaskasen melalui 
aplikasi Sistem Informasi 
Kesehatan Daerah (SIKDA) 
Generik Online. Kepala 
Puskesmas Kakaskasen, 
drg. Jeand’arc F. Karundeng 
mengatakan, aplikasi tersebut 
diterapkan untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan di  
Puskesmas serta memperbaiki 
ketersediaan dan kualitas data 
serta informasi manajemen 
kesehatan melalui pemanfaatan 
teknologi informasi.

‘’Lewat aplikasi ini diharapkan 
akan membantu kami melakukan 
pemantauan program-program 
kesehatan dan menganalisis 

sebagai bahan perencanaan 
maupun intervensi yang harus 
dilakukan,’’ ungkap drg. 
Jeand’arc. 

Kota Tomohon sendiri 
merupakan salah satu kota di 
Indonesia yang menerapkan 
SIKDA Generik pada 7 
Puskesmas yang berada di 
wilayah tersebut. Penerapan 
ini mendapat apresiasi dari 
Kementerian Kesehatan RI. Pada 
Kamis, 19 Oktober 2017 Dirjen 
Kesmas bersama media nasional 
mengunjungi Puskesmas 
Kakaskasen untuk melihat secara 
langsung implementasi SIKDA 
Generik serta pelaksanaan 
Program Indonesia Sehat melalui 
Pendekatan Keluarga.

“Salut buat Pemerintah 
Kota Tomohon yang tetap 

memperhatikan berbagai 
aspek yang ada, salah satunya 
aspek kesehatan. Bahkan di 
Kota Tomohon memiliki banyak 
puskesmas, hal ini menjadi 
salah satu tolak ukur bahwa 
Pemerintah Kota Tomohon 
sangat peduli kaitannya 
dengan kesehatan serta 
mengimplementasikan SIKDA 
Generik, ” ujar dr. Anung.

Ikut hadir dalam kunjungan 
tersebut Direktur Kesehatan 
Lingkungan, Kepala Biro 
Komunikasi  dan Pelayanan 
Masyarakat,  Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulut dr. 
Debby Kalalo, MSc, dan Wakil 
Walikota Tomohon bersama 
jajarannya. 

PERisTiWA

Oleh: BAgUs sATRiO UTOMO
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KONFERENsi NAsiONAL KETUJUH
PROMOsi KEsEHATAN

Percepatan pembangunan 
kesehatan diupayakan melalui 
Program Indonesia Sehat dengan 
Pendekatan Keluarga dan 
pelayanan promotif-preventif 
sebagai pilar utama dalam 
program pengarusutamaan 
kesehatan dalam mencapai 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Pentingnya 
peran promosi kesehatan dalam 
mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan menjadi pokok 
utama yang harus diperhatikan, 
sehingga sumberdaya tenaga 
kesehatan sebagai penggerak 
kesehatan masyarakat perlu 
memiliki keilmuan promosi 
kesehatan seperti advokasi, 
pemberdayaan masyarakat, 
mobilisasi potensi masyarakat, 
metode dan teknik komunikasi, 
intervensi perubahan perilaku 

dan membangun kemitraan.

Pada tanggal 12 – 16 September 
2017 di Hotel Mercure Ancol, 
Jakarta, telah diselenggarakan 
Konferensi Nasional Ketujuh 
Promosi Kesehatan dengan 
tema ”Promosi Kesehatan 
Dalam Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan”. 
Konferensi Nasional Promosi 
Kesehatan pertama kali 
diselenggarakan pada tahun 
1997; merupakan agenda 
nasional yang diselenggarakan 
tiap empat tahun sekali sebagai 
ajang menyusun pentingnya 
kontribusi promosi kesehatan 
dalam pembangunan kesehatan 
nasional. Konferensi ini menjadi 
forum diskusi para pemangku 
kepentingan promosi kesehatan 
baik dari pemerintah, akademisi, 

profesi, dan pelaku, tentang 
arah pengembangan promosi 
kesehatan ke depannya.

Konferensi Nasional Promosi 
Kesehatan Ketujuh tahun 2017 
diselenggarakan selama empat 
hari oleh Direktorat Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan 
masyarakat bekerjasama dengan 
Perkumpulan Promotor dan 
Pendidik Kesehatan Masyarakat 
Indonesia (PPPKMI). Acara ini 
diikuti oleh sekitar 800 peserta 
yang terdiri dari Kementerian 
Kesehatan/Lembaga, Gubernur 
DKI Jakarta, Bupati/Walikota 
terpilih, Dinkes Provinsi, Dinkes 
Kab/Kota, Rumah Sakit, Dunia 
Usaha, Lembaga Pendidikan, 
Organisasi Kemasyarakatan, 
Profesi Kesehatan, Praktisi, 
Mahasiswa, dan Media Massa. 

Oleh.	DANU	RAMADITYO

PERisTiWA

Tujuan penyelenggaraan 
konferensi adalah meningkatnya 
upaya promosi kesehatan 
menuju pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan, 
dengan beberapa tujuan khusus 
yaitu:

1. Merumuskan langkah-
langkah konkrit promosi 
kesehatan dalam pencapaian 
tujuan pembangunan 
berkelanjutan

2. Meningkatkan peran 
pemerintah daerah dalam 
implementasi promosi 
kesehatan

3. Pembelajaran tentang 
keberhasilan pelaksanaan 
promosi kesehatan dalam 
pencapaian masyarakat sehat

4. Sinkronisasi antar lembaga 
pendidikan, pengguna 
tenaga promosi kesehatan, 
dan profesi, guna memenuhi 
tenaga promosi kesehatan 
yang profesional

Dalam konferensi nasional 
ketujuh, para peserta membahas 
dan memberikan rekomendasi 
terkait dengan peran promosi 

kesehatan dalam mempercepat 
pencapaian program prioritas 
pembangunan kesehatan. Di 
antaranya memobilisasi Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat 
yang harus dikoordinasikan, 
diintegrasikan, disinergikan serta 
disimplifikasi untuk pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal 
Daerah.  

Penyelenggaraan kegiatan 
dalam konferensi nasional 
meliputi tiga sesi sidang pleno, 
enam sesi simposium, delapan 
sesi presentasi oral makalah 
ilmiah, presentasi poster ilmiah, 
pameran kesehatan dari dinas 
kesehatan provinsi dan swasta, 
serta kunjungan lapangan ke 
instansi yang mendukung upaya 
promosi kesehatan. Narasumber 
dalam konferensi ini berasal 
dari Bappenas, WHO Indonesia, 
Kementerian Ristekdikti, 
Dirjen Kesehatan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan, Kepala 
Badan PPSDM Kesehatan, 
Perwakilan Pemerintah Daerah/
Bupati, dan Walikota terpilih, 
Ketua Umum PPPKMI yang 
memaparkan tentang kebijakan 

promosi kesehatan, best practice 
penyelenggaraan upaya promosi 
kesehatan, dan pemberdayaan 
masyarakat serta ketenagaan 
promosi kesehatan.

Pada kesempatan ini juga 
dilakukan penandatangan 
Kesepakatan Kerjasama (MoU) 
dengan empat perusahaan, satu 
yayasan, dan satu organisasi 
profesi PPKMI oleh Sekretaris 
Jenderal dengan keenam 
pimpinan/ketua; musyawarah 
nasional PPPKMI dengan agenda 
laporan pertanggungjawaban 
kepengurusan 2013 – 2017; serta 
pemilihan ketua PPPKMI, dengan 
Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH 
yang terpilih kembali menjadi 
ketua masa kepengurusan 2017 
– 2021.
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PEsAN WAPREs JUsUF KALLA:
AYO	KITA	BIASAKAN	HIDUP	SEHAT

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 
(JK) bersama masyarakat Jakarta 
hadir dalam acara puncak Hari 
Kesehatan Nasional (HKN) 
yang ke-53 di arena care free 
day, mulai dari Bundaran 
Hotel Indonesia hingga jalan 
Sudirman-Thamrin, Minggu 
(12/11/2017). Selain di Jakarta, 
kegiatan tersebut juga dilakukan 
serentak di seluruh provinsi serta 
kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, ia 
mengajak masyarakat untuk 
membiasakan hidup sehat 
sejak kecil. Menurutnya, negara 
yang baik adalah negara yang 
masyarakatnya jarang ke rumah 
sakit. “Negara yang baik, yakni 
negara yang sehat. Rumah sakit 
baik, tapi sepi penghuninya, 
karena rakyatnya sehat.”

Untuk itu, dia juga mengingatkan 
untuk membiasakan hidup sehat 
sejak kecil, mulai dari anak anak. 
Selain menggambar buah, juga 
ajarkan kepada mereka arti 
pentingnya makan buah dan 
sayur bagi kesehatan.

Tanggal 12 November setiap 
tahunnya diperingati sebagai 
Hari Kesehatan Nasional 
(HKN). Pada peringatan ke-
53 tahun ini, mengusung 
tema “Sehat Keluargaku 
Sehat Indonesiaku”. Tema ini 
bermakna luas seiring dengan 
Program Indonesia Sehat 
melalui pendekatan keluarga 
dan Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (GERMAS) untuk Indonesia 
Sehat sebagai salah satu pilar 
mewujudkan Nawa Cita ke 5 
yaitu meningkatkan kualitas 

hidup manusia Indonesia.

Peringatan Hari Kesehatan 
Nasional ke-53 yang jatuh 
pada tanggal 12 November 
2017 rasanya tepat apabila 
dijadikan momentum untuk 
menggaungkan kembali 
GERMAS bagi semua komponen 
bangsa termasuk masyarakat di 
seluruh Indonesia agar dapat 
melakukan perilaku hidup sehat 
untuk mencegah berbagai 
penyakit yang saat ini merupakan 
beban yang besar bagi negara. 

Kesadaran akan pentingnya 
menjalani hidup sehat seperti 
melakukan aktivitas fisik, 
makan sayur dan buah, harus 
ditingkatkan dan dijadikan 
kebiasaan. Seperti yang kita 
ketahui bersama, bahwa 
penyakit degeneratif seperti 

PERisTiWA

Oleh.	BAgUs sATRiO UTOMO

stroke, jantung, hipertensi, 
kolesterol, dan diabetes saat ini 
tidak lagi menyasar masyarakat 
usia lanjut, namun sudah kepada 
usia produktif. Situasi ini dapat 
menjadi potret keluarga masa 
kini terutama di kota-kota besar 
di Indonesia. Pola hidup tidak 
sehat di kalangan masyarakat 
menjadi penyebab meningkatnya 
penyakit-penyakit tersebut.

Maka, menjadi tugas kita 
bersama untuk menjadi 
contoh dan dapat memberikan 
pemahaman kepada masyarakat 
agar menjadikan aktivitas fisik 
serta makan sayur dan buah 
sebagai gaya hidup. Karena 
hal tersebut dapat membuat 
kita sehat dan terhindar dari 
penyakit. Dengan melakukan 
kebiasaan baik ini, kita telah ikut 
serta menyukseskan GERMAS. 
Hal ini sesuai dengan GERMAS 
yang pada tahun ini menyasar 
3 fokus yakni aktivitas fisik, 
makan sayur dan buah, serta cek 
kesehatan secara rutin. 

Saya mengajak suluruh 
masyarakat untuk menjalankan 

hidup sehat. Mari kita bersama-
sama bersinergi mendukung 
dan melakukan GERMAS yang 
menekankan pada upaya 
promotif preventif. Saya 
mengajak kita semua ikut 
mendukung GERMAS dengan 
memperteguh komitmen kita 
untuk menjadikan perilaku sehat 
sebagai budaya sehari-hari. 
Melakukan aktivitas fisik minimal 
30 menit setiap hari, makan 
makanan bergizi seimbang, 
memperbanyak konsumsi sayur 
dan buah, rutin memeriksakan 
kesehatan, tidak merokok, dan 
mengupayakan lingkungan yang 
bersih dan sehat. Dimulai dari 

diri sendiri dan keluarga untuk 
mewujudkan masyarakat yang 
sehat.

Pada kesempatan ini juga 
dilaksanakan teleconference 
antara Wapres Jusuf Kalla 
dengan masyarakat di 6 Kota 
yaitu Bengkulu, Denpasar, 
Banjarmasin, Pekanbaru, 
Surabaya, dan Palu. Peringatan 
puncak HKN ke-53 ini 
merupakan momen yang tepat 
untuk kembali mengajak semua 
komponen bangsa melakukan 
upaya GERMAS agar terwujud 
masyarakat Indonesia yang 
sehat.
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gERiMis BAgUs
(gERAKAN MiNUM sUsU BAgi ANAK sEKOLAH)

Pada 15 November 2017 lalu 
telah diluncurkan Gerakan 
Minum Susu Bagi 1500 anak 
usia Sekolah Dasar (SD) sebagai 
langkah awal dari program 
Gerakan Minum Susu Bagi Anak 
Sekolah (GERIMIS BAGUS). 
Kegiatan ini dilangsungkan di 
Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP) Kecamatan Singaparna, 
Kabupaten Tasikmalaya. 
Peluncuran Gerimis Bagus 
ini melibatkan anak-anak dari 
delapan sekolah dasar di 
Kecamatan Singaparna. 

Kegiatan yang berlangsung 
di Kampung Kendung, Desa 
Cikadongdong ini dibarengi 
dengan penyuluhan bagi para 
kepala sekolah di Kecamatan 
Singaparna dan Kecamatan 
Bojongasih. Saya, selaku Kepala 

Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tasikmalaya, hadir 
menjadi narasumber penyuluhan.

Latar belakang program 
GERIMIS BAGUS

Konsumsi susu anak sekolah di 
Indonesia tercatat yang terendah 
di kawasan Asia Tenggara, jauh 
di bawah Malaysia dan Vietnam. 
Staf (mohon konfirmasi jabatan 
persisnya) Dinas Pertanian 
Kabupaten Tasikmalaya, dr. Agus 
mengatakan, tingkat konsumsi 
susu pada anak usia sekolah 
di Kabupaten Tasikmalaya 
sebanyak 7 ml per hari. Sebuah 
fakta menyedihkan apabila 
dibandingkan dengan konsumsi 
minum susu anak usia sekolah di 
negara maju yang bisa mencapai 
1 liter per hari.

Berdasarkan laporan Nielsen 
RUU Data Tahun 2014, konsumsi 
susu di Indonesia mencapai 12 
liter per kapita per tahun. Jauh 
tertinggal dari Malaysia 39 liter 
per kapita per tahun, Vietnam 
20 liter, dan Thailand 17 liter. 
Tentu jika dibandingkan dengan 
negara maju, perbedaannya jauh 
lebih timpang. Amerika Serikat 
misalnya, konsumsi susunya bisa 
mencapai 117 liter per kapita 
per tahun, atau Irlandia sebagai 
negara pengonsumsi susu 
tertinggi di dunia yang mencapai 
174 liter per kapita per tahun.

Sosialisasi program GERIMIS 
BAGUS

Edukasi manfaat susu bagi 
anak usia sekolah sangatlah 
penting. Sebagai langkah awal 
diadakanlah penyuluhan kepada 

Oleh.	DR.	HJ.	RATIH	TEDJASUKMANA	DADANG

kepala sekolah di Kabupaten 
Tasikmalaya, dimulai dari kepala 
sekolah SD di wilayah Kecamatan 
Singaparna dan Kecamatan 
Bojongasih. Diharapkan 
dengan edukasi ini para kepala 
sekolah bisa memotivasi dan 
mengarahkan anak didiknya 
untuk mengonsumsi susu setiap 
hari agar mencapai standar yang 
baik bagi kesehatan anak usia 
sekolah dengan takaran 250 ml 
per hari.

Dalam penyuluhan ini, sebelum 
diterangkan manfaat susu bagi 

anak-anak, para kepala sekolah 
terlebih dahulu diberi gambaran 
tentang konsep gizi seimbang 
sesuai Permenkes no. 41 tahun 
2014 yang menggalakkan konsep 
4 sehat 5 sempurna. Pada 
tumpeng gizi seimbang -bila 
dilihat dari bawah- segelas susu 
ada di tumpeng ke-3. 

Penyuluhan Status Kesehatan 
Anak Usia Sekolah

Kepada para kepala sekolah 
diterangkan juga status kesehatan 

anak usia sekolah, terutama 
tentang gangguan Makronutrien 
dan gangguan Mikronutrien.

A. Gangguan Makronutrien

 Makronutrien adalah 
zat gizi (nutrien) yang 
memberikan energi yang 
diperlukan oleh tubuh 
dalam jumlah besar untuk 
bertahan hidup. Terdapat 
tiga jenis makronutrien yaitu 
karbohidrat, protein, dan 
lemak, yang masing-masing 
memberikan energi dalam 
jumlah berbeda. Selain 
memberi energi, makronutrien 
juga berperan dalam 
membantu pertumbuhan, 
membantu metabolisme, dan 
mengatur fungsi tubuh.

 Gangguan Makronutrien 
terdiri dari :

1. Kurus atau kekurangan 
energi kronis

 Kekurangan energi kronis 
(KEK) adalah masalah 
gizi yang disebabkan 
karena kekurangan 
asupan makanan dalam 
waktu yang cukup 
lama, dalam hitungan 
tahun. Seseorang yang 
mengalami KEK biasanya 
memiliki status gizi 
kurang. Kekurangan 
energi kronis dapat diukur 
dengan mengetahui 
lingkar lengan atas dan 
indeks massa tubuh 
seseorang.

2. Pendek atau stunting 

 Stunting adalah kondisi 
anak yang mengalami 
gangguan pertumbuhan 
sehingga menyebabkan ia 

PERisTiWA
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lebih pendek ketimbang 
teman-teman seusianya. 
Banyak yang tak tahu 
kalau anak pendek 
adalah tanda dari adanya 
masalah pertumbuhan. 
Menurut Keputusan 
Menteri Kesehatan 
Nomor 1995/MENKES/
SK/XII/2010 tentang 
Standar Antropometri 
Penilaian Status Gizi 
Anak, pengertian pendek 
dan sangat pendek 
adalah status gizi yang 
didasarkan pada indeks 
Panjang Badan menurut 
Umur (PB/U) atau Tinggi 
Badan menurut Umur 
(TB/U) yang merupakan 
padanan istilah stunted 
(pendek) dan severely 
stunted (sangat pendek).

 Adapun standar tinggi 
badan anak usia sekolah 
(5-18 tahun) menurut 
WHO adalah :

Usia Laki - Laki Perempuan

5  tahun 110,3 cm 109.6 cm

6 tahun 116,0 cm 115.1 cm

7 tahun 121,7 cm 120.8 cm

8 tahun 127,3 cm 126.6 cm

9 tahun 132,6 cm 132.5 cm

10 tahun 137,8 cm 138.6 cm

11 tahun 143,1 cm 145.0 cm

12 tahun 149,1 cm 151.2 cm

13 tahun 156,0 cm 156.4 cm

14 tahun 163,2 cm 159.8 cm

15 tahun 169,0 cm 161.7 cm

16 tahun 172,9 cm 162.5 cm

17 tahun 175,2 cm 162.9 cm

18 tahun 176,1 cm 163.1 cm

 Keadaan stunting atau 
pendek pada anak usia 
sekolah terjadi ketika ada 
kesenjangan tinggi badan 
anak dibanding tinggi 
standar WHO. 

· Ada kesenjangan 12,45 
cm tinggi badan anak 
laki-laki 

· Ada kesenjangan 9,80 
cm tinggi badan anak 
perempuan

3. Kegemukan atau 
obesitas 

 Pada prinsipnya, 
kebutuhan gizi anak usia 
sekolah (5-18 tahun) 
adalah tinggi kalori 
dan protein, karena 
pada masa ini tubuh 
sedang mengalami 
pertumbuhan yang cukup 
pesat. Dalam memenuhi 
kebutuhannya anak 
usia sekolah dianjurkan 
untuk mengonsumsi 
variasi makanan sehat 
antara lain sumber 
protein, produk susu 
rendah lemak, serealia, 
buah, dan sayuran. 
Obesitas dinilai sebagai 
multidimensional karena 
tidak hanya terjadi pada 
golongan sosio-ekonomi 
tinggi, tetapi juga sering 
terdapat pada sosio-
ekonomi menengah 
hingga menengah ke 
bawah.

B. Gangguan Mikronutrien

 Mikronutrien (zat gizi 
mikro) adalah zat gizi yang 
dibutuhkan oleh tubuh 
dalam jumlah sedikit, 
namun mempunyai peran 

yang sangat penting dalam 
pembentukan hormon, 
aktivitas  enzim, serta 
mengatur fungsi sistem 
imun dan sistem reproduksi. 
Meskipun hanya dibutuhkan 
tubuh dalam jumlah yang 
sangat sedikit, mikronutrien 
sangat dibutuhkan oleh 
tubuh. Kekurangan zat gizi 
mikro dapat meningkatkan 
risiko terserang penyakit 
menular, kematian akibat 
diare, campak, malaria, dan 
paru-paru. Kondisi tersebut 
merupakan bagian dari 10 
penyebab utama kematian 
di dunia saat ini. WHO 
mencatat bahwa lebih dari 
2000 juta penduduk di 
dunia menderita kekurangan 
vitamin dan mineral.

 Gangguan mikronutrien 
yang sering terjadi pada 
anak usia sekolah adalah 
anemia defisiensi besi. 
Diperkirakan prevalensi 
anemia pada anak sekolah 
di negara berkembang dan 
maju adalah 42% dan 17%. 
Pada anak usia sekolah, 
anemia defisiensi besi dapat 
mengganggu proses tumbuh 
kembang, menurunkan 
daya konsentrasi belajar, 
dan memudahkan anak 
terserang penyakit. Penelitian 
menunjukkan adanya korelasi 
erat antara kadar hemoglobin 
(status anemia) dengan 
kesanggupan anak untuk 
belajar. Anemia defisiensi 
besi dapat menurunkan 
konsentrasi belajar sehingga 
prestasi anak akan menurun. 

Manfaat minum susu pada 
Anak Usia Sekolah

Susu adalah minuman sehat 
yang banyak disarankan bagi 
kesehatan tubuh manusia. 
Hampir semua orang mulai 
dari kecil hingga dewasa 
mengonsumsi susu, terlebih 
saat ini susu memiliki rasa 
yang beraneka ragam hingga 
menarik lebih banyak peminat. 
Kandungan gizi seperti mineral, 
protein, kalsium, lemak, 
karbohidrat, fosfor, zinc, asam 
amino, dan pantotenat serta 
vitamin A, B, C, D, E, K, B1, 
dan B12 yang terdapat dalam 
susu mampu menjaga dan 
meningkatkan kesehatan. 
Terlebih bagi pertumbuhan anak 
usia sekolah karena mereka 
memerlukan lebih banyak 
nutrisi bagi tubuhnya sebagai 
penunjang aktivitas di sekolah.

Selain mengandung gizi dan 
vitamin yang lengkap, susu juga 
memiliki manfaat yang sangat 
baik jika dikonsumsi sejak dini, 
yaitu:

1. Membuat tulang dan gigi 
lebih kuat 

 Salah satu zat gizi yang 
dibutuhkan tubuh dan harus 
dipupuk sejak dini adalah 
kalsium. Kalsium dibutuhkan 
untuk menyusun dan 
mempertahankan struktur 
tulang dan gigi. Salah satu 
sumber kalsium tinggi berasal 
dari susu dan produk susu 
(1 gelas = 300 mg kalsium). 
Anak usia sekolah  memiliki 
kebutuhan kalsium 800-1300 
mg/hari (AKG 600-1000 
mg/hari). Asupan kalsium 
sangat diperlukan sebagai 

tabungan kepadatan tulang 
untuk mencapai puncak 
kepadatan tulang optimal di 
usia 25-30 tahun. Kepadatan 
tulang yang tinggi di usia 25-
30 tahun dapat membantu 
mengurangi risiko terjadinya 
osteoporosis di usia senja.

2. Meningkatkan kecerdasan 

 Susu sangat kaya akan 
manfaat untuk kecerdasan 
otak anak. Dalam susu 
terdapat protein, kalsium, 
vitamin D, kalium, dan 
choline. Choline adalah 
sejenis asam amino alamiah 
yang dapat meningkatkan 
kecerdasan otak anak, 
bermanfaat untuk memori 
otak anak. Memori adalah 
salah satu jewelry kognitif. 
Demikian disebutkan Jean 
Carper dalam buku Food: 
Your Miracle Medicine.

 Menurut Elisa S. lottor, 
Ph.D., dalam buku Female 
and Forgetful, para ahli 
menemukan peran terbesar 
dalam menciptakan kekuatan 
otak yang hebat, ingatan 
yang baik, dan bahkan IQ 
lebih tinggi adalah pilihan 
gaya hidup, bukan genetika. 

3. Meningkatkan produksi 
serotonin 

 Hormon serotonin adalah 
hasil dari proses konversi 
biokimia kombinasi 
tritopan dengan tritopan 
hidroksilase. Selain dikenal 
sebagai hormon, serotonin 
yang diproduksi di usus 
dan otak ini, dipercaya 
berperan sebagai pembawa 
sinyal antar jaringan 
saraf (neurotransmitter) yang 

mempengaruhi mood baik 
anak.

4. Meningkatkan kekebalan 
tubuh anak

 Daya tahan tubuh anak 
merupakan suatu sistem 
kekebalan tubuh anak yang 
terbentuk secara alami dalam 
tubuh. Anak usia sekolah 
sangat memerlukan perhatian 
terkait asupan gizinya untuk 
meningkatkan daya tahan 
tubuh mereka agar terhindar 
dari berbagai virus dan 
bakteri yang masuk dalam 
tubuh. Daya tahan tubuh yang 
kuat membuat anak tidak 
mudah lelah, tidak mudah 
sakit, sehingga jam bolos 
berkurang.
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sEHAT iTU sEdERHANA

Oleh:	dr.	ENI	GUSTINA,	MPH

Di berbagai media kita jumpai 
banyak sekali tips untuk hidup 
sehat. Berikut adalah tips 
sederhana yang sangat mudah 
untuk dilakukan: 

1. Selalu menjalankan ibadah 
untuk membangkitkan rasa 
syukur dan sadar apa yang 
kita miliki saat ini adalah 
karena Allah, Tuhan YME.

2. Bergeraklah setiap hari 
minimal 30 menit. Jika 
mempunyai waktu yang 
cukup, lakukan olah raga 
yang baik, benar, teratur, 
dan terukur. Upayakan untuk 
bergerak di sela-sela aktivitas 
atau bekerja, misalnya naik 
tangga, berjalan, senam 
peregangan.

3. Selalu berpikir positif, semua 
orang inginnya baik, jangan 

pernah berprasangka buruk 
kepada orang. Dengan 
berpikir positif kita merasa 
bahagia.

4. Minum air putih untuk 
kebutuhan tubuh minimal 
2 liter/hari. Ketahuilah 
bahwa semua makanan dan 
minuman akan dicerna usus, 
dimetabolisme di hati, dan 
sisanya dibuang melalui ginjal. 
Jika kita minum-minuman 
berwarna, berpengawet, 
teh, kopi, ataupun sirup, 
maka akan membebani ginjal 
untuk membersihkannya. 
Hindarilah minum-minuman 
seperti softdrink, minuman 
yg berpengawet, minuman 
dengan pemanis, dan 
minuman berwarna. 

5. Makanlah makanan yang 
bervariasi. Makan sayur dan 

buah setiap hari dengan porsi 
minimal 1/3 piring makan 
pada makan pagi, makan 
siang, dan makan malam.

6. Hati hati dan jangan percaya 
dengan segala bentuk iklan 
yang berisi suplemen atau 
vitamin. Dengan makan 
yang cukup tubuh kita sudah 
mampu memenuhi kebutuhan 
sehari-hari.

Demikian tips sederhana untuk 
hidup sehat. Selayaknya tubuh 
kita selalu memberikan warning 
ketika ada yang kurang, namun 
seringkali kita sendiri yang 
tidak peka. Kontrol secara rutin 
adalah kebutuhan, kapan kita 
harus mengukur berat dan tinggi 
badan, cek tekanan darah, cek 
laboratorium, tentunya sesuai 
dengan kondisi tubuh kita. 

sERBA-sERBi

BUAT	KAMU	YANG	AKAN	BERKELUARGA

Sebuah pesan masuk ke telepon 
genggam saya saya pada suatu 
siang. Seorang sahabat dekat 
yang saya kenal saat sama-
sama melanjutkan studi di 
negeri kangguru mengabarkan 
kalau anak bungsunya akan 
menjalani operasi pemasangan 
alat bantu dengar minggu 
depan. Terkejut, reaksi pertama 
saya, mengingat tak pernah 
sebelumnya dia bercerita bahwa 
putri kecilnya itu sakit. Bertubi-
tubi pertanyaan saya lontarkan 
bagaimana prosesnya hingga 
keputusan operasi itu dibuat. 
Masih teringat jelas saat sahabat 
ini mengenalkan putrinya 
ketika kami bertemu di sebuah 
supermarket dekat rumah. 
Tenang dan pendiam, kesan saya 
saat itu.

Tidak pernah terbersit di benak 
sahabat tersebut kalau putri 
kecilnya bermasalah dengan 
pendengaran. Selama ini ia 
menganggap keheningan 
anaknya hanya terlambat bicara 
biasa seperti kakak-kakaknya. 
Tetapi dua tahun tanpa satu pun 
kata keluar dari mulut sang anak, 
mendorongnya ke dokter anak. 
Dari proses pemeriksaan yang 
panjang, akhirnya ditemukan 
bahwa putri kecil itu mengalami 
ketulian bawaan berat yang 
kemungkinan disebabkan 
infeksi TORCH (Toksoplasma, 
Rubela, Citomegalovirus, dan 
Herpes Simplex) saat kehamilan. 
Intervensi rumit dan terapi 
yang panjang direncanakan 
untuk sang bocah. Sahabat 
tersebut kini giat mendukung 
pemeriksaan kesehatan sebelum 

hamil, baik melalui tulisan 
maupun komunitas tempatnya 
berinteraksi.

Pernikahan sebagai babak baru 
kehidupan umumnya dirayakan 
dengan pesta nan mewah. Ketika 
sepasang manusia berencana 
berkeluarga, sebagian mungkin 
menginginkan pesta yang 
sederhana. ‘Yang penting sakral’ 
kata mereka. Sayangnya sebagai 
negara berbudaya, tak sedikit 
orang tua bahkan keluarga besar 
yang tidak ragu menghabiskan 
hampir seluruh kekayaan 
bahkan berani berhutang demi 
memastikan hajatan berlangsung 
gempita. Demi nama baik 
keluarga, begitu alasannya. 
Uang bisa dicari, urusan lain 
belakangan.

Hal ini tentu saja adalah hak 

Oleh.	WENi MUNiARTi

sERBA-sERBi
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masing-masing orang. Namun, 
belajar dari kisah sahabat 
saya tersebut, persiapan 
berkeluarga tak hanya sekadar 
pesta. Menyiapkan keturunan 
yang sempurna juga layak 
diusahakan. Karena tujuan 
menikah pada dasarnya untuk 
membangun keluarga, maka 
persiapan kehamilan menjadi 
utama. Salah satunya melalui tes 
kesehatan yang bertujuan untuk 
mengetahui status kesehatan 
pasangan sehingga dapat 
menyiapkan kehamilan dengan 
optimal.

Pemeriksaan kesehatan sebelum 
hamil atau lebih spesifik 
dalam tulisan ini dimaksud tes 
kesehatan pranikah, mungkin 
belum populer. Dianjurkan untuk 
dilakukan secepat mungkin 
begitu keputusan untuk menikah 
dibuat. Semakin dini tes 
dilakukan, semakin maksimal 
antisipasi gangguan kesehatan 
selama kehamilan, terutama 
yang berpotensi menimbulkan 
kelainan bawaan. Vaksinasi untuk 

calon ibu menyempurnakan 
upaya tersebut.

Lebih jauh, berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 97 Tahun 2014, 
disebutkan bahwa untuk 
mendapat kehamilan yang 
sehat, persiapan harus dimulai 
sejak usia remaja. Bahkan 
secara rinci sasaran yang berhak 
mendapat pelayanan kesehatan 
sebelum hamil meliputi  remaja, 
calon pengantin, dan atau 
pasangan usia subur (PUS). 
Hal ini berarti ada yang lebih 
awal dari tes kesehatan untuk 
calon pengantin. Andaikan 
pemeriksaan kesehatan serupa 
juga rutin dikerjakan pada 
remaja putri, logikanya antisipasi 
semakin sempurna.

Pemeriksaan kesehatan pranikah 
meliputi konsultasi kesehatan, 
pemeriksaan fisik, pemeriksaan 
penunjang serta vaksinasi 
Tetanus. Konsultasi kesehatan 
termasuk juga pemeriksaan 
psikologis. Sementara itu, 
pemeriksaan fisik mencakup 

pemeriksaan gigi dan penilaian 
status gizi. Penilaian status 
gizi menjadi krusial untuk 
mencegah dan menanggulangi 
kekurangan gizi dan anemia 
selama kehamilan. Pemeriksaan 
penunjang biasanya berupa 
tes darah, baik itu tes darah 
rutin termasuk diantaranya tes 
golongan darah dan rhesus, tes 
darah yang dianjurkan, maupun 
tes untuk penyakit menular 
seksual.

Bagi yang tinggal di wilayah 
perkotaan patut bersyukur 
karena pemeriksaan tersebut 
sudah dapat dikerjakan 
di puskesmas-puskesmas 
terdekat. Bagi yang mampu 
bahkan dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan baik 
di puskesmas dengan fasilitas 
lumayan lengkap, rumah sakit, 
ataupun klinik-klinik swasta. 
Tes tambahan ini di antaranya 
tes darah lengkap, termasuk 
pemeriksaan kimia darah seperti 
kadar gula darah, pemeriksaan 
urine, pemeriksaan TORCH, 
pemeriksaan Hepatitis B atau 
Hepatitis C, pemeriksaan HIV, 
pemeriksaan TB, pemeriksaan 
sperma, pemeriksaan infeksi 
menular seksual seperti Sifilis, 
serta pemeriksaan hormon 
tiroid. Begitu juga vaksinasi, 
tambahannya dapat berupa 
vaksin Human Papilloma Virus 
(HPV), Varicella/Cacar, Hepatitis 
A atau Hepatitis B, serta MMR 
(Measles, Mumps, Rubella).

Berapa biaya yang harus 
disiapkan? Tentu saja 
tergantung jenis pemeriksaan 
yang dilakukan serta tempat 
pemeriksaan. Pasangan mungkin 
tidak perlu merogoh kocek 

dalam-dalam jika melakukan 
tes di puskesmas. Tetapi untuk 
tes-tes tambahan khususnya di 
instansi swasta masih terbilang 
mahal. Sebagai contoh, biaya 
tes TORCH berkisar di angka 
2 – 3 jutaan. Untuk tes HIV, ada 
lembaga swadaya masyarakat 
yang bersedia mensubsidi biaya 
pemeriksaan terutama bagi 
kelompok yang berisiko tinggi 
terkena HIV/AIDS sehingga 
tidak menghambat mereka yang 
keberatan soal biaya.

Kabar baik yang saya dengar 
puskesmas bergandengan 
dengan KUA (Kantor Urusan 
Agama) sedang memastikan 
setiap pasangan diperiksa 
kesehatan sebelum ijab kabul 
dilangsungkan. Sayangnya, 
sampai saat ini pemeriksaan 
kesehatan pranikah belum 
dijamin asuransi alias masih 
berbiaya walaupun untuk 

mereka yang periksa di fasilitas 
kesehatan pemerintah. Akibatnya 
masih ada pasangan yang 
memilih tidak melakukan tes. 
Kabarnya, beberapa pemerintah 
daerah sedang mengusahakan 
penganggaran biaya untuk 
pelayanan ini, sehingga 
diharapkan setiap pasangan bisa 
mendapat pelayanan ini secara 
gratis. 

Apakah ini cukup untuk 
menjamin kehamilan sehat 
dan bayi lahir tanpa cacat? 
Tentu saja tidak. Kalau sebelum 
hamil, pasangan begitu 
cermat mempersiapkan, 
maka sepanjang kehamilan 
pemeliharaan juga harus 
dilanjutkan. Pemenuhan gizi dan 
kesehatan fisik serta mental ibu 
hamil harus senantiasa terjaga. 
Tak boleh diabaikan juga proses 
persalinan yang membutuhkan 
perhatian khusus, harus 

dipastikan ditangani oleh tenaga 
kompeten di fasilitas kesehatan.

Jadi bisa dibayangkan, jika 
upaya dan biaya sedemikian 
rupa tercurahkan demi sebuah 
pesta, mengapa tidak, pasangan 
dan keluarga juga mulai 
mengalokasikan hal serupa 
dalam membangun keluarga 
a.k.a mempersiapkan keturunan 
yang sempurna. Kalau ada yang 
bilang hemat pangkal kaya, maka 
saya lebih setuju lagi hemat dan 
cerdas pangkal selamat. Hemat 
dan cerdas membelanjakan uang 
untuk hal yang prioritas, maka 
keluarga selamat. Bukan berkata 
tidak pada pesta yang wah luar 
biasa, tetapi untuk kita-kita yang 
harus memilih dalam berbelanja, 
utamakan kesehatan keluarga di 
atas segalanya. Butuh lebih dari 
sekedar cinta untuk membangun 
keluarga.
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MENgENAL PROFEsi ARsiPARis

Profesi arsiparis bagi sebagian 
besar masyarakat Indonesia 
masih belum banyak dikenal. 
Selain itu, beberapa pandangan 
masyarakat Indonesia tentang 
tugas arsiparis sangatlah 
minim. Arsiparis, bagi sebagian 
kecil masyarakat Indonesia 
dikenal memiliki tugas yang 
membosankan, melelahkan, 
menakutkan, serta memiliki 
pendapatan dan penghargaan 
yang tidak sebanding dengan 
tanggung jawabnya. Sebagian 
kecil lagi mengasumsikan tugas 
arsiparis sangat rumit. Namun, 
tidak sedikit pula yang merasa 
senang dan menjadi tertantang 
dengan tugasnya sebagai 
seorang arsiparis. Tentunya 
sebelum melangkah lebih jauh, 
definisi arsiparis harus diketahui 
terlebih dahulu. 

Arsiparis adalah pegawai 
negeri sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, 
dan hak secara penuh oleh 
pejabat berwenang untuk 
melaksanakan tugas kearsipan. 
Selain itu arsiparis adalah 
seseorang pegawai negeri sipil 
yang memiliki kompetensi di 
bidang kearsipan yang diperoleh 
melalui pendidikan formal dan/
atau pendidikan dan pelatihan 
kearsipan serta mempunyai 
fungsi, tugas, dan tanggung 
jawab melaksanakan kegiatan 
kearsipan yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang di 
lingkungan lembaga negara, 
pemerintahan daerah, 
pemerintahan desa, dan satuan 
organisasi perguruan tinggi 
negeri.

Seiring dengan ditetapkannya 
Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yaitu Undang-
Undang RI No. 5 Tahun 2014 
yang mengatur mengenai 
kedudukan Pegawai Negeri Sipil 
maka disusunlah pula Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan 
Negara Dan Reformasi Birokrasi 
No. 48 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Fungsional Arsiparis. 
Adapun tugas arsiparis sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan 
Negara Dan Reformasi Birokrasi 
No. 48 Tahun 2014 Bab I 
Ketentuan Umum Pasal 1 adalah 
melaksanakan kegiatan kearsipan 
yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang di lingkungan 
Lembaga Negara, Pemerintahan 
Daerah, Pemerintahan Desa, dan 
Perguruan Tinggi Negeri.

Oleh.	SENDY	PUCY

Ruang Penyimpanan Arsip 
Inaktif 

Tugas arsiparis tersebut 
dijabarkan dalam Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan 
Negara Dan Reformasi Birokrasi 
No. 48 Tahun 2014 Bab II 
Rumpun Jabatan, Kedudukan 
Jabatan Fungsional Arsiparis 
Pasal 4 meliputi menjaga 
terciptanya arsip dari kegiatan 
yang dilakukan oleh lembaga 
negara, pemerintahan 
daerah, perguruan tinggi 
negeri. Berikutnya, menjaga 
ketersediaan arsip yang autentik 
dan terpercaya sebagai alat bukti 
yang sah, menjaga terwujudnya 
pengelolaan arsip yang andal 
dan pemanfaatan arsip sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, menjaga 
keamanan dan keselamatan arsip 
yang berfungsi untuk menjamin 
arsip-arsip yang berkaitan 
dengan hak-hak keperdataan 
rakyat melalui pengelolaan 
dan pemanfaatan arsip yang 
autentik dan terpercaya, 
menjaga keselamatan dan 
kelestarian arsip sebagai bukti 
pertanggungjawaban dalam 
kehidupan bermasyarakat 
berbangsa, dan bernegara, 
serta menjaga keselamatan 
aset nasional dalam bidang 
ekonomi, sosial, politik, budaya, 
pertahanan, dan keamanan 
sebagai identitas dan jati diri 
bangsa dan juga menyediakan 
informasi guna meningkatkan 
kualitas pelayanan publik dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan 
arsip yang autentik dan 
tepercaya.  
Selain itu, tugas pokok arsiparis 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Negara 

Dan Reformasi Birokrasi No. 
48 Tahun 2014 Bab V Tugas 
Pokok, Hasil Kerja Dan Uraian 
Tugas Jabatan Fungsional 
Arsiparis adalah melaksanakan 
kegiatan pengelolaan arsip 
dinamis, pengelolaan arsip 
statis, pembinaan kearsipan 
dan pengolahan dan penyajian 
arsip menjadi informasi. Dari 
peraturan di atas, terjadi 
perubahan atas tugas arsiparis 
dari yang terjadi sebelumnya. 
Selama ini, arsiparis hanya 
memiliki tugas dan tanggung 
jawab dalam pengelolaan arsip 
dan pembinaan kearsipan. 
Sedangkan berdasarkan 
Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Negara Dan 
Reformasi Birokrasi No. 48 
Tahun 2014 Bab V Tugas Pokok, 
Hasil Kerja Dan Uraian Tugas 
Jabatan Fungsional Arsiparis, 
tugas arsiparis diperluas 
menjadi pengelolaan arsip 
dinamis, pengelolaan arsip 
statis, pembinaan kearsipan, 
serta pengolahan dan penyajian 
arsip menjadi informasi. Hal ini 
merupakan perkembangan tugas 
arsiparis menjadi lebih luas. 
Sebelumnya, dalam pengelolaan 
arsip tidak dibedakan antara 
pengelolaan arsip statis dan 
pengelolaan arsip dinamis. 
Padahal secara ilmu kearsipan, 
mengolah arsip statis dan 

mengolah arsip dinamis memiliki 
pendekatan keilmuan yang 
berbeda. 

Dengan dibedakannya 
penggelolaan arsip menjadi 
pengelolaan arsip statis dan 
pengelolaan arsip dinamis akan 
tercipta arsiparis yang semakin 
profesional di bidangnya sesuai 
dengan tugasnya masing-
masing, baik dalam bidang arsip 
statis maupun dalam bidang 
arsip dinamis. Ditambahkannya 
tugas arsiparis yaitu pengolahan 
dan penyajian arsip menjadi 
informasi menandakan bahwa 
tugas arsiparis menyesuaikan 
dengan perkembangan 
teknologi sehingga arsiparis 
tidak menjadi suatu profesi 
yang ketinggalan zaman. 
Arsiparis diharapkan sebagai 
profesi yang tidak lekang oleh 
waktu dan selalu mengikuti 
perkembangan teknologi yang 
kini telah memasuki era digital. 
Selain itu, tugas arsiparis sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Negara 
Dan Reformasi Birokrasi No. 
48 Tahun 2014 menjadi jauh 
lebih berkembang sehingga 
menjadikan arsiparis sebagai 
sebuah profesi yang benar-benar 
profesional. 

sERBA-sERBi
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Prof. Dr. G.A. Siwabessy Lt. 2, 
Gedung Prof. Sujudi, JL. HR 
Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 
Jakarta, Kementerian Kesehatan, 
tanggal 9 Oktober 2017, Ketua 
Kwarnas Gerakan Pramuka, Kak 
Adhyaksa Dault, didampingi 
Kak Nila Moeloek Menteri 
Kesehatan selaku Ketua Majelis 
Pembimbing Satuan Karya 
Pramuka Bakti Husada Tingkat 
Nasional, melantik Pimpinan 
Saka Bakti Husada Tingkat 
Nasional Pergantian Antar Waktu 
(PAW) masa bakti 2014 – 2019. 
Ketua Umum Pimpinan Saka 
Bakti Husada Tingkat Nasional 
Kak Untung Suseno hadir 
menyaksikan bersama dengan 
Anggota Mabi SBH dan juga 
perwakilan Satuan Karya dan 
Andalan Nasional.

Pimpinan Saka Bakti Husada 
Tingkat Nasional Pergantian 
Antar Waktu ini seperti yang 
terlampir dalam SK Ketua 
Kwarnas Nomor 169 Tahun 2017 
menggantikan SK Ketua Kwarnas 
Nomor 133 Tahun 2016.

Dalam sambutannya Kak 
Adhyaksa Dault mengatakan, 

“Pramuka adalah mitra kerja 
Kementerian Kesehatan. Sebab, 
Pramuka yang tergabung dalam 
Saka Bakti Husada adalah 
orang-orang yang punya minat 
dan bakat tinggi dalam dunia 
kesehatan yang kegiatannya 
berdampak positif kepada 
masyarakat. Mereka kaum muda 
luar biasa yang dapat membantu 
Kementerian Kesehatan dalam 
mewujudkan masyarakat sehat. 
Sebagai kader muda dalam 
keluarga, tentunya sangat 
potensial menjadi mitra jajaran 
kesehatan dalam menggerakkan 
masyarakat sehat.” Kak 
Adhyaksa juga mengungkapkan, 
pembangunan sektor kesehatan 
hanya akan berhasil baik bila 
menyertakan upaya pencegahan 
di dalamnya, termasuk program 
kemitraan bersama Gerakan 
Pramuka.

Sementara dalam sambutannya, 
Kak Nila menggarisbawahi 
bahwa Pembangunan Kesehatan 
di Tanah Air kita didukung 
dan diperkuat oleh Saka Bakti 
Husada, sebagai bagian dari 
Gerakan Pramuka. “Kita patut 
bersyukur, karena sejak lahirnya 

Saka Bakti Husada pada 17 
Juli 1985, Saka Bakti Husada 
adalah wadah bagi anggota 
Pramuka Penegak dan Pandega 
guna menyalurkan minat serta 
menempa pengetahuan dan 
keterampilan mereka di bidang 
kesehatan. Kita juga patut 
berbangga dengan kegiatan 
Saka Bakti Husada, yang 
telah mampu meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan 
serta semangat kaum muda kita. 
Anggota Saka Bakti Husada di 
daerah adalah agen of change. 
Kegiatan ini juga merubah 
sikap dan perilaku untuk hidup 
sehat, sehingga menjadi contoh 
teman sebaya, keluarga, dan 
masyarakat di lingkungannya. 
Pada akhirnya anggota Saka 
Bakti Husada mau dan mampu 
menyebarluaskan informasi 
kesehatan kepada masyarakat.”

Kepada Pimpinan SBH Tingkat 
Nasional, Kak Nila berpesan 
untuk makin mampu membina 
dan mendorong kaum muda 
yang handal di bidang kesehatan 
melalui kegiatan kemitraan yang 
lebih erat.

Oleh: RAMA dANURA

sAKA BAKTi HUsAdA MENJAdi WAdAH KAUM MUdA 
YANG	HANDAL	DALAM	BIDANG	KESEHATAN

sERBA-sERBi
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jendela mobil ketika berkendara, 
menyimpan bungkus sampah 
di kantong celana atau tas jika 
tidak mendapati tong sampah 
terdekat, mengutip sampah 
sesaat melihatnya di jalan, serta 
penumbuhan dan pembiasaan 
cinta lingkungan lainnya. Selain 
terkait pengelolaan sampah, 
setiap keluarga diharapkan juga 
menjalankan praktek hidup sehat 
melalui makan makanan sehat, 
minum minuman sehat, dan 
menghindari makanan dan minu-
man cepat saji, sekaligus mem-
budayakan sikap mendahulukan 
yang berkualitas ketimbang yang 
murah meriah namun kesehatan-
nya tidak terjamin.

Setahun belakangan ini program 
kantong plastik berbayar menjadi 
viral di banyak media. Program 
ini bertujuan agar masyarakat 
membawa kantong sendiri ketika 
hendak berbelanja. Langkah ini 
dilakukan untuk menekan dan 
mengurangi angka penggunaan 
plastik. Sebelum mencuatnya 
gagasan kantong plastik 
berbayar, pemerintah juga pernah 
mencanangkan sistem 3R (reduce, 
reuse, recycle). Ada pula program 
lainnya seperti kampanye bank 
sampah, gerakan pungut sampah, 
kerja bakti, pelatihan kompos, 
kampanye anti food waste, 
lomba menghias tong sampah, 
sosialisasi, hingga piknik tanpa 
sampah. Ide-ide tersebut adalah 

bagian dari edukasi yang patut 
untuk terus digalakkan.

Fakta telah membuktikan 
bahwa hingga hari ini sampah 
masih menjadi momok yang 
menakutkan. Potensi pencemaran 
lingkungan, kerusakan 
lingkungan, banjir, dan keracunan 
hanya akan terus menerus 
menghantui sepanjang kita tidak 
berbuat apa-apa. Untuk itulah 
langkah kreatif dan inovatif harus 
terus dimunculkan guna menekan 
dampak buruk keberadaan 
sampah. Maka dari itu dibutuhkan 
peran pemerintah dan keluarga 
dalam mengedukasi generasi kita 
untuk cerdas mengelola sampah 
sejak dini. 

Apa itu sampah? Menurut catatan 
Wikipedia, sampah merupakan 
material sisa yang tidak 
diinginkan setelah berakhirnya 
suatu proses. Secara lebih definitif 
sesungguhnya dalam proses 
alam tidak ada konsep sampah, 
melainkan yang ada adalah 
produk-produk yang dihasilkan 
setelah dan selama proses alam 
itu berlangsung. Lebih rinci, 
catatan Wikipedia memberi garis 
besar bahwa sampah adalah 
material sisa baik dari hewan, 
manusia, maupun tumbuhan yang 
tidak terpakai lagi dan dilepaskan 
ke alam dalam bentuk padatan, 
cair, ataupun gas.

Dilihat berdasarkan sumbernya, 
sampah terbagi atas enam 
sumber, yakni, sampah alam, 
sampah manusia, sampah 
konsumsi, sampah nuklir, 
sampah industri, dan sampah 
pertambangan. Jika dilihat 
berdasarkan sifatnya, sampah 
terbagi atas dua hal yakni, 
sampah organik (dapat diurai) 

dan sampah anorganik (tidak 
terurai). Ancaman dari jenis 
sampah anorganik inilah yang 
cukup signifikan. Sebab sampah 
ini dihasilkan dari bahan-bahan 
non hayati, baik berupa produk 
sintetik maupun hasil proses 
teknologi pengolahan bahan 
tambang atau sumber daya 
alam dan tidak dapat diuraikan 
oleh alam, contohnya: botol 
plastik, tas plastik, kaleng. Untuk 
itulah, pemerintah bersama 
segenap elemen masyarakat 
harus turut andil mengelola 
setiap jenis sampah tersebut. 
Regulasi dibutuhkan untuk 
seluruh sumber sampah tersebut, 
guna menghentikan dampak 
buruk keberadaan sampah. Di 
samping pentingnya pembuatan 
regulasi, pemerintah juga dapat 
merancang berbagai program 
yang mampu mengedukasi 
masyarakat khususnya keluarga 
agar sadar akan bahaya sampah. 
Seperti membuat iklan peduli 
sampah dan cara mengelola 

sampah di media cetak, media 
sosial, dan media elektronik.

Edukasi terdepan yang dimiliki 
oleh negara adalah keluarga. 
Setiap keluarga diharapkan 
membangun nilai-nilai cinta 
lingkungan di rumah. Dengan 
menjaga kebersihan lingkungan 
rumah maka peningkatan kuali-
tas hidup keluarga dapat terwu-
jud karena kualitas hidup yang 
baik berawal dari kenyamanan 
di rumah. Edukasi di keluarga 
yang dilakukan salah satunya 
adalah mengajarkan anak un-
tuk membuang sampah pada 
tempatnya, dan membiasakan 
untuk memilah sampah sebelum 
dibuang. Di samping itu dihara-
pkan juga mampu mengajarkan 
pentingnya lingkungan sehat, 
seperti membuat taman, mena-
nam, dan mengelola kompos. Di 
luar rumah, setiap keluarga juga 
harus menjadi pelopor utama 
mengajarkan anak untuk berper-
ilaku cinta lingkungan. Seperti 
tidak membuang sampah melalui 

Oleh.	AsTRid sALOME
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jajan
di kantin/
warung
sekolah

Buang & pilAh
sampah kita

mengikuti
kegiatan
Olahraga
secara rutin

Timbang berat
badan dan ukur
tinggi badan
setiap 6 bulan

Bebaskan dirimu
dari asap rokok

buang air
kecil & buang
air besar
di jamban

Bebaskan
sekolah kita
dari jentik
nyamuk

ORGANIK

NON-ORGANIK

SAMPAHBERBAHAYA

Sekolah kita harus bersih dan sehat
agar kita semua terlindungi dari gangguan dan ancaman penyakit

www.promkes.depkes.go.id

AYO! Cuci Tangan
pakai sabun 
dengan air
BERSIH mengalir

SEKOLAHKU
SEHAT

PRESTASIKU
MENINGKAT

SEKOLAHKU
SEHAT

PRESTASIKU
MENINGKAT

SEKOLAHKU
SEHAT

PRESTASIKU
MENINGKAT


