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Sapa 
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Disiplin Protokol Kesehatan
Adalah Kunci Melawan COVID-19

Hidup bersama dan berdamai dengan wabah virus corona, penyebab penyakit 
Covid-19, tampaknya jadi pilihan banyak negara di dunia, tak terkecuali kita 
bangsa Indonesia. Pandemi memaksa kita hidup dengan tatanan hidup baru 
bersama Covid-19 yaitu : Kondisi dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan 
sehari-hari dengan melakukan adaptasi untuk dapat hidup berdampingan 
dengan Covid-19.

Sejak awal pemerintah fokus menekan laju penyebaran Covid-19, apapun 
varian Covid-19 yang ada saat ini, tujuannya untuk mengurangi penularan 
atau flattening the curve. Ada 4 strategi utama yang dilakukan oleh Pemerintah 
Indonesia, tiga diarahkan untuk orang sehat dan satu diarahkan untuk yang 
sakit, yaitu : Perubahan Perilaku, Pendektesian, Percepatan Vaksinasi dan 
Tarapeutik.

Perjuangan kita melawan COVID-19 masih panjang dan membutuhkan kerja 
keras. Diperlukan strategi dan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mempraktikkan perilaku 
pencegahan COVID-19 serta dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Kunci melawan dan senjata kita dalam mencegah penularan COVID-19 yaitu 
menerapkan protokol kesehatan dengan selalu Memakai Masker, Mencuci 
Tangan Pakai sabun dengan Air Mengalir Menjaga Jarak, Mengurangi Mobilitas 
dan Menghindari Kerumunan. Oleh karena itu maka Warta kesmas edisi II 
ini mengangkat tema “Disiplin Protokol Kesehatan Adalah Kunci Melawan 
COVID-19”.

Semua penjelasan dan informasi mengenai Disiplin Protokol Kesehatan Adalah 
Kunci Melawan COVID-19 tersaji dalam rubrik wartakesmas edisi II di Tahun 
2021 ini. Selain itu juga ada informasi lainnya dalam rubrik menarik. Selamat 
membaca !
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Tekan Laju Penyebaran COVID-19 Dengan 
Perilaku Menjalankan Protokol Kesehatan

H
idup bersama dan 

berdamai dengan wabah 

virus corona, penyebab 

penyakit Covid-19, tampaknya 

jadi pilihan banyak negara di 

dunia, tak terkecuali kita bangsa 

Indonesia. Pandemi memaksa 

kita hidup dengan tatanan hidup 

baru bersama Covid-19 yaitu : 

Kondisi dimana masyarakat dapat 

melakukan kegiatan sehari-hari 

dengan melakukan adaptasi 

untuk dapat hidup berdampingan 

dengan Covid-19.

Sejak awal pemerintah fokus 

menekan laju penyebaran 

Covid-19, apapun varian Covid-19 

yang ada saat ini, tujuannya 

untuk mengurangi penularan 

atau flattening the curve. Ada 4 

strategi utama yang dilakukan 

oleh Pemerintah Indonesia, tiga 

diarahkan untuk orang sehat dan 

satu diarahkan untuk yang sakit, 

yaitu:

Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku merupakan 

strategi pertama dan yang paling 

penting. Perubahan perilaku atau 

gaya hidup harus dilakukan dalam 

kondisi pandemi demi mencegah 

penyebaran suatu penyakit. 

Perubahan perilaku yang dimaksud 

adalah penerapan protokol 

kesehatan, mulai dari memakai 

masker, menjaga jarak, dan mencuci 

tangan, yang bertujuan untuk 

mengurangi laju penularan.

Pendektesian

Strategi kedua adalah proses 

pendeteksian yang terdiri dari 

testing, tracing, dan isolasi. Proses 

deteksi ini dilakukan agar orang 

yang tertular bisa cepat diketahui 

dan segera mendapat tindakan 

yang tepat. Tujuannya supaya tidak 

menularkan virus ke orang lain.

1

2
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Vaksinasi

Pemerintah Indonesia terus 

berupaya meningkatkan vaksinasi 

agar bisa mencapai herd immunity 

atau kekebalan kelompok. Vaksinasi 

tidak akan membuat seseorang 

menjadi kebal terhadap suatu 

penyakit, tetapi bertujuan untuk 

menyiapkan antibodi agar lebih siap 

saat terpapar virus penyakit.

3

Tarapeutik

Strategi pertama hingga ketiga 

diutamakan untuk orang yang 

sehat, strategi Terapeutik ditujukan 

untuk orang yang terinfeksi 

Covid-19. Strategi terapeutik adalah 

kapasitas tempat tidak di rumah 

sakit dan pemenuhan suplai fasilitas 

kesehatan lainnya seperti oksigen, 

alat Kesehatan dan SDM.

4

Perjuangan kita melawan COVID-19 

masih panjang dan membutuhkan 

kerja keras. Diperlukan strategi 

dan upaya-upaya terobosan 

untuk meningkatkan kesadaran 

dan pemahaman masyarakat 

dalam mempraktikkan perilaku 

pencegahan COVID-19 serta 

dukungan berbagai pihak dalam 

pelaksanaannya.

Kita harus terus meningkatkan 

ketahanan kesehatan masyarakat 

melalui upaya pencegahan 

penularan dengan berperilaku 

hidup bersih dan sehat melalui 5M 

yaitu Memakai masker, Menjaga 

jarak menghindari kerumunan, 

dan Mencuci tangan pakai sabun, 

menghindari kerumunan dan 

mengurangi mobilitas.

Berbagai cara dilakukan pemerintah 

untuk meyakinkan masyarakat tetap 

disiplin menjalanakan protokol 

kesehatan, saat ini pemerintah 

menggunakan teknologi digital 

aplikasi peduli lindungi untuk 

penerapan protocol Kesehatan dan 

mengakses tempat – tempat umum 

seperti mall, pusat perdagangan, 

Kawasan industry, transportasi 

umum dll.

Kemenkes selalu mengedepankan 

cara – cara persuasif dengan 

terus melakukan edukasi secara 

terus menerus kepada semua 

kalangan masyarakat. Kemenkes 

aktif mengajak para pemangku 

kepentingan yang ada di 

masyarakat, anggota legislatif, 

para ASN, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, tokoh public, mulai 

dari tingkat desa, para anggota 

TNI POLRI, petugas Kesehatan, 

pemimpin daerah untuk ikut 

mengedukasi, mengkampanyekan 

pentingnya menjalankan protokol 

Kesehatan.

Selain itu pengawasan 

dan penegakkan protocol 

Kesehatan,baik yg dilakukan 

bersama satgas covid-19, satpol 

PP, TNI POLRI, relawan terus 

di lakukan secara ketat dan 

berkesinambungan.

Mari bersama-sama seluruh 

komponen bangsa membangun 

gerakan disiplin protokol Kesehatan 

yaitu memakai masker, mencuci 

tangan, menjaga jarak yang 

dilakukan dengan baik untuk diri 

sendiri maupun lingkungan sekitar 

serta terus meningkatkan Gerakan 

masyarakat untuk hidup sehat.

__

Oleh : Bagus Satrio Utomo
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PeduliLindungi : Penerapan Protokol 
Kesehatan Melalui Teknologi Digital

P
eduliLindungi 

adalah aplikasi yang 

dikembangkan untuk 

membantu instansi pemerintah 

terkait dalam melakukan 

pelacakan untuk menghentikan 

penyebaran Coronavirus Disease 

(COVID-19).

Aplikasi ini mengandalkan 

partisipasi masyarakat untuk 

saling membagikan data lokasinya 

saat bepergian agar penelusuran 

riwayat kontak dengan penderita 

COVID-19 dapat dilakukan.

Pengguna aplikasi ini juga akan 

mendapatkan notifikasi jika berada 

di keramaian atau berada di zona 

merah, yaitu area atau kelurahan 

yang sudah terdata bahwa ada 

orang yang terinfeksi COVID-19 

positif atau ada Pasien Dalam 

Pengawasan.

Ada 3 hal utama yang 

menjadi keunggulan aplikasi 

PeduliLindungi dalam penanganan 

pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Pertama, adalah untuk melakukan 

skrining. Terutama, pada aktivitas 

yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia. Arti 

skrining di sini ialah skrining status 

vaksinasi COVID-19 dan status tes 

Polymerase Chain Reaction (PCR).

Dengan demikian, semua aktivitas 

tersebut yang akan melakukannya, 

kita tahu status kesehatannya 

khususnya berkaitan dengan 

status vaksinasi dan status tracing-

nya seperti apa,” terang Budi, via 

Zoom dalam press conference 

bertajuk “Launching Integrasi Fitur 

QR Code Peduli Lindungi.

Kedua, adalah untuk melakukan 

fungsi tracing atau fungsi 

pelacakan. Dengan adanya Quick 

Response (QR) code yang mereka 

minta secara disiplin di-scan 

untuk memulai suatu aktivitas, 

diharapkan jika misalnya terjadi 

adanya kasus positif virus corona, 

mereka bisa dengan sangat cepat 

mengetahui siapa saja yang ada di 

tempat tersebut pada waktu itu.

Ketiga,  adalah untuk mendukung 

implementasi protokol kesehatan 

(prokes). Contohnya, jika di-scan 

lalu hasilnya hijau, orang tersebut 

dapat duduk di dalam ruangan 

restoran, satu meja bisa berempat 

dan waktu makannya bisa sampai 

90 menit.

Akan tetapi jika hasilnya kuning 

atau merah, duduknya harus di 

luar yang ada udara terbuka, 

satu meja hanya bisa berdua dan 

mungkin hanya dibolehkan makan 

selama 45 menit. “Itu adalah 

contoh-contoh di mana fungsi-

fungsi dari aplikasi PeduliLindungi, 

baik ini untuk skrining atau untuk 

tracing, maupun juga untuk 



wartaKESMASEDISI 02 2021 9

protokol kesehatan. Itu nantinya 

kita bisa jalankan dan membantu 

untuk memudahkan hidup kita 

menjalankan protokol kesehatan 

di aktivitas-aktivitas utama.

Selain itu integrasi QR Code 

PeduliLindungi ke aplikasi mitra 

lain, sehingga nantinya fitur 

aplikasi PeduliLindungi bisa 

digunakan di aplikasi mitra 

tersebut.

QR Code PeduliLindungi saat 

ini sudah terintegrasi dengan 

lebih dari 50 aplikasi mitra 

seperti Gojek, Grab, Tokopedia, 

Traveloka, Tiket.com, Dana, 

Living Mandiri, Cinema XXI, 

Link Aja, Goers, Jaki, Shopee, 

BNI Mobile, Loket.com, Mcash, 

dan  35 aplikasi mitra lainnya 

yang saat ini sedang dilakukan 

uji coba menggunakan 

PeduliLindungi.

Integrasi QR Code 

PeduliLindungi ini adalah 

dalam rangka memperluas 

cakupan penggunaan QR Code 

PeduliLindungi. Sejak awal Juli 

hingga sekarang sudah lebih dari 73 

juta penggunaan dan lebih dari 25rb 

merchants tergabung. Ke depannya 

akan terus bertambah lagi.

Implementasi PeduliLindungi ini 

sudah demikian luas yang awalnya 

hanya digunakan di beberapa 

tempat ataupun sarana publik 

seperti industri transportasi, 

pariwisata, kantor juga sedang 

diujicobakan untuk di lingkungan 

sekolah.

6 aktivitas tersebut antara lain, 

pertama aktivitas perdagangan, 

perdagangan modern seperti Mall 

atau Departemen Store, maupun 

perdagangan secara tradisional 

seperti pasar dan toko-toko 

tradisional.

Aktivitas kedua adalah aktivitas 

transportasi baik darat, laut, 

maupun udara. Aktivitas ketiga 

adalah aktivitas pariwisata 

terutamanya kuliner, show atau 

pameran dan lain sebagainya.

Kemudian aktivitas keempat adalah 

aktivitas bekerja, bisa di kantor atau 

di pabrik. Aktivitas kelima adalah 

aktivitas pendidikan di sekolah 

sekolah dasar, SMP, SMA, Perguruan 

Tinggi.

Pada Pembelajaran tatap 

muka di sekolah sudah dibuat 

sistem skrining tanpa scan 

QR Code, dengan mensupply 

informasi kasus konfirmasi 

dan kontak erat peserta didik 

ke penanggungjawab sekolah 

melalui integrasi database ke 

Kemendikbud dan Kemenag. 

Untuk pengunjung sekolah tetap 

menggunakan scan QR Code.

Aktivitas keenam adalah aktivitas 

keagamaan.

Dengan demikian, semua 

aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat dapat diketahui 

status kesehatannya khususnya 

berkaitan dengan status 

vaksinasi dan status swab test. 

Aplikasi PeduliLindungi secara 

agresif namun bertahap akan 

kita implementasikan ke enam 

aktivitas utama tadi untuk fungsi 

skrining, fungsi tracing, dan fungsi 

protokol Kesehatan.

Sistem keamanan data aplikasi 

PeduliLindungi terus ditingkatkan. 

Tidak ada data pribadi yang 

disimpan dalam mitra platform. 

Sistem PeduliLindungi hanya 

memberikan kode informasi untuk 

kategori warna.

Untuk keluhan jika data vaksinasi 

tidak tersedia di aplikasi 

PeduliLindungi, disarankan 

pengguna mengakses dahulu  

website PeduliLindungi. Jika data 

vaksinasi masih tidak muncul, 

disarankan untuk mengirim email 

ke sertifikat@pedulilindungi.id 

__

Oleh : Bagus Satrio Utomo
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Plt. Dirjen Kesmas Melakukan 
Peninjauan Prokes di Pasar 8 

Alam Sutera Tangerang

P 
emerintah terus 

mengingatkan agar kita 

semua disiplin menjalankan 

protokol kesehatan, penerapan 

protokol kesehatan dibantu 

dengan teknologi informasi melalui 

aplikasi PeduliLindungi.

Pentingya tetap mematuhi 

protokol Kesehatan (prokes) 

terutama di Pasar tradisional 

maupun di tempat umum 

sebagai upaya untuk mencegah 

penyebaran Covid-19.

Salah satu tempat public yang 

ramai adalah pasar,  ini menjadi 

perhatian pemerintah, karena 

aktivitas masyarakat yang 

melakukan transaksi jual beli 

ramai. Makanya pare pengelola 

Pasar rutin mengingatkan kepada 

pedagang dan pengunjung untuk 

tetap menerapkan protokol 

kesehatan yakni dengan sosialisasi 

setiap hari.

Penerapan aplikasi PeduliLindungi 

di pasar rakyat merupakan upaya 

pemerintah dalam memberikan 

jaminan rasa aman terhadap 

pengunjung.

Aplikasi PeduliLindungi menjadi 

bagian dari adaptasi kebiasaan 

baru dalam menggerakkan 

ekonomi di masa pandemi 

Covid-19 dan untuk mendukung 

operasional pasar rakyat sebagai 

tempat masyarakat berbelanja. 

Penerapan aplikasi itu sekaligus 

juga berkontribusi mengurangi 

risiko penyebaran Covid-19 di titik-

titik aktivitas ekonomi masyarakat.

Pasar 8 Alam Sutera, Serpong 

Utara, Kota Tangerang Selatan 

(Tangsel) menjadi salah satu 

pasar di Indonesia yang 

menerapkan penggunaan aplikasi 

PeduliLindungi bagi pedagang dan 

pengunjung. Penerapan tersebut 

ditinjau langsung oleh Menteri 

Perdagangan Muhammad Lutfi 

bersama Plt. Dirjen Kesmas drg. 

Kartini Rustandi, M.Kes (30/9).

“Apresiasi untuk pengelola pasar 

yang sudah menerapkan keluar 

masuk pasar menggunakan 

aplikasi peduli lindungi dan sistem 

pembayaran sudah tersedia 

dalam bentuk digital serta disiplin 

menjalankan protokol kesehatan 

oleh semua komunitas di pasar” 

ujar Plt. Dirjen Kesmas.

Selain di Pasar 8 Alam Sutera, 

ujicoba penggunaan PL dilakukan 

di Pasar Mayestik dan Blok M di 

Jakarta, Pasar Baltos di Bandung, 

Pasar Wonodri di Semarang, serta 

Pasar Modern BSD.

__

Oleh : Antonius Masan Agung
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K
arawang - Peringatan Hari 

Anak Nasional 2021 di 

Kabupaten Kawarang, akhir 

pekan lalu, menjadi momentum 

peluncuran Program Vaksinasi 

Covid-19 bagi anak usia 12-17 

tahun. Launching dilakukan oleh 

Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica 

Nurrachadiana di RSUD Karawang, 

Jumat (23/7), kegiatan ini juga 

dihadiri langsung oleh Menteri 

Kesehatan Ir Budi Gunadi Sadikin 

CHFC CLU melalui virtual.

Plt Dirjen Kesmas drg. Kartini 

Rustandi, M.Kes yang hadir 

langsung di RSUD Karawang 

mengapresiasi Pemkab Karawang 

yang melaunching pelaksanaan 

vaksinasi COVID-19 bagi 2000 

anak usia 12-17 Tahun secara 

serentak diikuti di 3 Sentra Vaksin 

Di Sekolah SDN, SMPN dan SMAN 

yg telah ditetapan. 

“Vaksinasi merupakan bentuk 

perlindungan terbaik pada anak 

saat ini untuk menghindari risiko 

penularan COVID-19, saya juga 

berpesan agar para orangtua 

menjaga dan kurangi mobilitas 

anak-anak serta apabila sudah 

dijadwalkan vaksin segera lakukan 

dan terus lakukan protokol 

kesehatan” ujar Plt Dirjen Kesmas.

Dalam launching tersebut hadir 

Bupati dan Wakil Bupati Karawang 

dr. Hj. Cellica Nurachadiana dan 

H. Aep Saepuloh, SE., Jajaran 

Forkopimda, Sekretaris Daerah 

Kab. Karawang Drs. Acep Jamhuri, 

M.Si., Deputy BKKBN dr. Eni 

Gustina, MPH, Kasubdit Imuniasi 

Kemenkes, Kepala Dinkes Provinsi 

Jawa Barat, serta Kepala DP3A dan 

KB Propinsi Jawa Barat.

Vaksinasi COVID 19 merupakan 

upaya pemerintah untuk 

melindungi seluruh masyarakat 

Indonesia. Kombinasi antara upaya 

3M, 3T dan vaksinasi menjadi 

intervensi penting yang saling 

mendukung dan tidak terpisahkan 

satu sama lain hingga tercapainya 

herd immunity. Kombinasi antara 

upaya 3M, 3T dan vaksinasi 

menjadi intervensi penting yang 

saling mendukung dan tidak 

terpisahkan satu sama lain

__

Oleh : Heri Sudaryatno

Tekan Laju Penularan COVID-19, 
Kabupaten Karawang Luncurkan 

Vaksinasi bagi 2000 Anak Usia 12-17 Tahun
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Geliat Posyandu di Masa 
Pandemi COVID-19

P
osyandu merupakan 

salah satu bentuk upaya 

Kesehatan bersumberdaya 

masyarakat yang saat ini telah 

menjadi Lembaga Kemasyarakatan 

Desa atau Kelurahan. Keberadaan 

Posyandu hingga saat ini menjadi 

salah satu fasilitas promotif 

preventif bagi kesehatan ibu dan 

anak.

Posyandu diprakarsai dan 

dikelola oleh masyarakat bersama 

pemerintah desa atau kelurahan. 

Tujuannya untuk memudahkan 

masyarakat memperoleh pelayanan 

kesehatan.

Kegiatan di Posyandu antara 

lain Pelayanan Kesehatan Ibu 

dan Anak, Keluarga Berencana, 

Pelayanan Gizi, Imunisasi, dan 

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat, menurunkan angka 

kematian bayi dan balita, Stunting, 

serta Pencegahan Penyakit 

Menular.

Upaya  kesehatan  di Pos  

Pelayanan  Terpadu (Posyandu)  

dalam adaptasi kebiasaan 

baru tetap dilakukan sebagai 

upaya percepatan pencegahan 

stunting, peningkatan kesehatan 

ibu dan anak, penyuluhan, 

dan penyebarluasan informasi 

kesehatan, serta surveilans 

kesehatan berbasis masyarakat 

rangka pencegahan dan 

pengendalian  Coronavirus Disease 

2019 (Covid-19). 

Upaya kesehatan di  posyandu 

sebagaimana dimaksud dalam 

keadaan pandemi dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut. 

Posyandu yang berada di daerah 

zona hijau dapat melakukan hari 

buka posyandu berdasarkan 

persetujuan dari pemerintah 

desa/kelurahan posyandu yang 

berada di daerah zona kuning, 

zona oranye, dan zona merah tidak 

melakukan hari buka Posyandu 

dan kegiatan dilaksanakan melalui 

penggerakan masyarakat untuk 

kegiatan mandiri kesehatan 

atau janji temu dengan tenaga 

kesehatan serta melaporkannya 

kepada kader Posyandu, yang 

dapat dilaksanakan dengan 

pemanfaatan teknologi  informasi 

dan komunikasi.

Pusat Kesehatan Masyarakat 

wajib melakukan koordinasi 

dengan pemangku kepentingan 

terkait ditingkatannya, serta 

pendampingan kepada Posyandu 

di wilayahnya untuk memastikan 

bahwa pelaksanaan upaya 

kesehatan di posyandu dalam 

masa adaptasi kebiasaan baru. 

Posyandu yang berada di daerah 

zona kuning, zona oranye, dan 

zona merah tidak melakukan hari 

buka Posyandu dan kegiatan 

dilaksanakan melalui penggerakan 

masyarakat untuk kegiatan 

mandiri kesehatan atau janji temu 

dengan tenaga kesehatan  serta 

melaporkannya kepada kader 
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posyandu, yang dapat dilaksanakan 

dengan pemanfaatan teknologi 

informasi, dan komunikasi.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

merupakan salah satu lembaga 

kemasyarakatan desa/kelurahan yang 

mewadahi pemberdayaan masyarakat 

dalam pelayanan sosial dasar yang 

pelaksanaannya dapat disinergikan 

dengan layanan lainnya sesuai potensi 

daerah. Salah satu kegiatan sosial 

dasar di Posyandu, yakni kegiatan 

kesehatan, yang utamanya adalah 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 

Keluarga Berencana  (KB), Imunisasi, 

Gizi, dan pendidikan pola hidup 

sehat yang dilakukan dalam 5 (lima) 

langkah kegiatan pada hari buka 

serta di luar hari buka posyandu. 

Dalam pelaksanaannya, posyandu 

dapat mengembangkan kegiatan 

tambahan sesuai dengan kebutuhan, 

kesepakatan dan kemampuan 

masyarakat.

Pada masa adaptasi kebiasaan 

baru, setiap kegiatan yang 

dilakukan dengan mengumpulkan 

masyarakat harus dilakukan dengan 

memperhatikan protokol kesehatan 

yang berlaku. Oleh karena itu, 

kegiatan pelaksanaannya harus 

mengikuti Panduan Operasional 

Posyandu di Masa Wabah Covid-19 

untuk menjadi acuan para pemangku 

kepentingan untuk penerapan 

masyarakat produktif dan aman dari 

penularan Coronavirus Disease 2019 

(Covid-19).

Seperti kegitan Posyandu Anugrah 

Beji kota Depok dan Posyandu 

Sartika Melati IV, Kota Bekasi tetap 

berlangsung dimasa pandemi 

covid-19. Pelayanan tetap dilakukan 

untuk tetap menjaga kesehatan bagi 

para balita agar tetap sehat dan 

terpantau tumbuh kembangnya. 

“Pelaksanaan pemantauan kesehatan 

anak balita dalam kegiatan posyandu 

bisa berjalan seperti semula, 

tetapi tetap menerapkan protokol 

pencegahan penularan Covid-19” ujar 

kader Posyandu 

Para kader dan petugas puskesmas 

melakukan inovasi agar pelayanan 

diposyandu tetap berlangsung 

dengan mendatangi ke rumah 

rumah warga yang memiliki balita 

untuk di lakukan penimbangan dan 

pengukuran sekaligus memberikan 

edukasi mengenai protokol 

Kesehatan.

Dengan operasional ini nantinya tidak 

hanya balita bermasalah saja yang 

akan dipantau, melainkan seluruh 

balita supaya tumbuh dan kembang 

semua balita terpantau dan bisa 

mencegah stunting atau gizi buruk.

Kegiatan lain yang tidak kalah penting 

adalah melaksanakan surveilans 

kesehatan berbasis masyarakat di 

Posyandu. Hasil surveilans akan 

sangat membantu dalam menyusun 

intervensi kegiatan di masa pandemi 

di wilayah kerja Posyandu karena 

dapat menjadi data dasar dalam 

mengubah perilaku masyarakat yang 

tentu harus dikerjakan bersama 

dengan Satuan Tugas di wilayah 

desa/kecamatan/RW/RT.

__

Oleh : Ema Wulandari
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Webinar HAN 2021, Pentingnya Buku KIA untuk 
Orangtua Pantau Kesehatan dan Tumbuh 

Kembang Anak Pada Masa Pandemi

P 
andemi Covid-19 sangat 

mempengaruhi akses anak ke 

fasilitas pelayanan kesehatan 

dan aktivitas sehari-hari. Orang tua 

atau keluarga harus meningkatkan 

perannya dalam menjaga kesehatan 

dan memantau tumbuh kembang 

anak secara mandiri, menggunakan 

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Selain berfungsi sebagai media 

pencatatan, buku KIA juga 

digunakan sebagai media 

Komunikasi Informasi den Edukasi 

(KIE) bagi ibu hamil dan balita 

untuk memantau pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara rutin.

Menurut data Riskesdas 2018 

menunjukkan 75,2 persen ibu 

hamil dan 65,9 persen balita (0-59 

bulan) memiliki buku KIA. Namun, 

walaupun kepemilikan buku KIA 

cukup tinggi, kita menghadapi 

tantangan penggunaan buku KIA 

yaitu pengisiannya yang masih 

belum optimal.

Berangkat dari hal tersebut 

dalam peringatan Hari Anak 

Nasional (HAN) 2021 dan guna 

mendukung upaya peningkatan 

kesehatan ibu dan anak pada masa 

pandemi, Direktorat Kesehatan 

Keluarga, Kementerian Kesehatan 

RI bekerjasama dengan PT Tirta 

Investama (grup Danone Indonesia), 

menyelenggarakan webinar dan 

social media challenge-HAN 2021 

dengan tema Pentingnya Buku KIA 

untuk Orangtua Pantau Kesehatan 

dan Tumbuh Kembang Anak Pada 

Masa Pandemi.

Acara ini diadakan secara daring 

pada Kamis, 29/07/2021 dengan 

peserta dari media, blogger, 

pengurus PKK, Posyandu, dan pegiat 

kesehatan ibu dan anak.

Kartini Rustandi selaku Plt. DIrjen 

Kesehatan Masyarakat dalam 

sambutannya mengingatkan 

orang tua untuk tetap memantau 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak mereka walau pandemi 

Covid-19 masih melanda. Dalam hal 

ini, orang tua dapat memanfaatkan 

Buku KIA.
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Sementara itu Koordinator Poksi 

Kesehatan Balita dan Anak 

Usia Prasekolah Ni Made Diah, 

mengatakan, Buku KIA edisi 

terbaru yakni edisi revisi ketiga 

tahun 2020, mengintegrasikan 

beberapa catatan yang dulunya 

terpisah, salah satunya Kartu 

Menuju Sehat (KMS) untuk 

memantau pertumbuhan dan 

perkembangan bayi dan balita.

Dr. dr. Fitri  Hartanto, Sp.A(K) 

sebagai narasumber webinar 

mengatakan “Buku KIA yang 

diproduksi oleh Kementerian 

Kesehatan semakin penting untuk 

dimiliki oleh para orang tua, 

khususnya ibu hamil agar dapat 

melakukan pemantauan tumbuh 

kembang anak sebagai deteksi dini.”

Oleh karenanya, untuk memperluas 

dampak edukasi mengenai Buku 

KIA ini, Direktorat Kesehatan 

Keluarga Kementerian Kesehatan RI 

dan PT Tirta Investama mengajak 

keterlibatan berbagai pihak untuk 

turut aktif mengedukasi para 

orang tua agar dapat memahami 

isi Buku KIA, memanfaatkan 

untuk pemantauan tumbuh 

kembang anak dan memastikan 

kelengkapan layanan kesehatan 

yang didapatkan oleh ibu dan 

anak. 

__

Oleh : Erlangga Wibisono
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Angka Kematian Anak dan Ibu Dapat 
Dicegah Dengan Pemberian ASI

J
akarta - Dalam rangka 

Pekan Menyusui Sedunia 

tahun 2021, Direktorat 

Gizi Masyarakat, Kemenkes RI 

menyelenggarakan webinar “Hari 

Puncak Pekan Menyusui Sedunia 

2021” dengan tema Perlindungan 

Menyusui Tanggung Jawab 

Bersama pada tanggal 25 Agustus 

2021 secara daring.

“Menyusui salah satu investasi 

terbaik untuk kelangsungan hidup 

dan  meningkatkan kesehatan, 

perkembangan sosial serta 

ekonomi individu dan bangsa. 

Menyusui secara optimal dapat 

mencegah lebih dari 823.000 

kematian anak, dan 20.000 

kematian Ibu setiap tahun,” 

ujar Budi Gunadi Sadikin dalam 

sambutannya.

Oleh karena itu dibutuhkan kerja 

bersama untuk mencapai target 

World Health Assembly (WHA) 

pada tahun 2025, yaitu minimal 

50% ASI eksklusif 6 bulan. Banyak 

hambatan untuk menyusui secara 

optimal, salah satu tantangan 

terbesar adalah kurangnya 

dukungan bagi orang tua di 

tempat kerja.

Lebih lanjut Menkes mengatakan, 

di Indonesia berdasarkan data 

riset kesehatan dasar tahun 2018 

menunjukkan angka balita stunting 

30,8 persen, balita  kurus 10,2 

persen, dan balita gemuk 8 persen. 

Gambaran data ini menunjukkan 

masalah gizi pada balita di 

Indonesia cukup tinggi.

Selan itu, Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy 

mengingatkan perlindungan 

menyusui merupakan tanggung 

jawab bersama mengingat 

kesuksesan menyusui adalah 

bukan tanggung jawab seorang 

ibu semata, namun juga dukungan 

semua pihak mulai dari suami, 

tenaga kesehatan, tempat bekerja, 

dan pemerintah.

Pandemi COVID-19 menjadi 

tantangan bagi ibu menyusui 

untuk tetap memberikan ASI 

kepada buah hatinya. Hal ini 

turut dipengaruhi oleh status 

kesehatan ibu, ibu yang meninggal, 

terbatasnya dukungan serta 

penurunan jumlah kunjungan 

ibu menyusui ke faskes seperti 

Puskesmas maupun Posyandu.

Plt Direktur Jenderal Kesehatan 

Masyarakat Kartini Rustandi 

mengatakan diperlukan dukungan 

baik dukungan moral, spiritual 

maupun kebijakan kepada 

ibu menyusui agar tetap bisa 

memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya apapun status kesehatan 

sang ibu. Sebab, menyusui secara 

signifikan mampu meningkatkan 

derajat kesehatan, perlindungan 

maupun kesejahteraan untuk ibu, 

bayi maupun keluarga.

__

Oleh : Ema Wulandari
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Peluncuran Penguatan Advokasi 
Kebijakan GERMAS di Daerah

D
emi mendorong kegiatan 

Germas agar mampu 

menjadi salah satu budaya 

baik yang berjalan di tengah 

masyarakat, Direktorat Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kementerian 

Kesehatan bekerjasama dengan 

SPEAK Indonesia dan Aliansi 

Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi 

(AKKOPSI) menggelar acara yang 

bertema “Peluncuran Penguatan 

Advokasi Kebijakan Germas di 

Daerah” pada hari Kamis, tanggal 

28 Oktober 2021 secara hybrid 

(luring dan daring).

Proses pembudayaan GERMAS 

menjadi salah satu hal yang 

sangat penting untuk dilakukan 

agar mampu mempercepat dan 

mensinergikan upaya promotif dan 

preventif  hidup sehat, sehingga 

masyarakat mampu lebih produktif 

dan beban pembiayaan pelayanan 

kesehatan akibat penyakit yang 

diderita dapat menurun. Dengan 

adanya diskusi tersebut diharapkan 

mampu membawa pengaruh baik 

kepada masyarakat,  sehingga 

terwujudnya masyarakat yang 

sehat dapat segera tercapai.

Hasil dari kegiatan ini dikemukakan 

masalah terkait dengan 

implementasi GERMAS, dimana 

GERMAS masih dinilai sebagian 

pihak sebagai program yang 

belum menyentuh dasar kehidupan 

warga. GERMAS masih dipandang 

hanya program seremonial di 

lingkungan pemerintah, baik 

pusat maupun daerah. GERMAS 

dinilai hanya bertujuan memenuhi 

indikator keberhasilan program 

semata, sebagaimana amanat 

Inpres Nomor 1 tahun 2017 

tentang Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat dan belum mengarah 

kepada sasaran langsung pada 

penggerakan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi 

Pemerintah Pusat, masih banyak 

kabupaten/kota di Indonesia yang 

belum melaksanakan GERMAS. 

Sebab berdasarkan catatan, 

sampai kini masih ada 3 provinsi 

belum menerbitkan regulasi 

GERMAS. Pada tahun 2020, 

sebanyak 33%  kabupaten/kota 

telah melaksanakan Implementasi 

GERMAS dengan target 30% untuk 

tahun 2020. Namun, pencapaian 

tahun 2021 sampai saat ini masih 

8% dengan target 48%.
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Menindaklanjuti catatan-catatan kritis 

dalam kegiatan itu, tim advokasi 

akan mengunjungi 6 kabupaten/

kota, untuk melihat praktik GERMAS 

di daerah. Keenam kabupaten/

kota itu adalah Kota Semarang dan 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; 

Kabupaten Soppeng, Sulawesi 

Selatan; Kabupaten Pringsewu, 

Lampung; Kabupaten Gianyar, Bali; 

dan Provinsi DIY. Harapannya yaitu 

keseluruhan wilayah yang didatangi 

akan menjadi champion untuk 

penggerakan dan pembudayaan 

GERMAS di tingkat kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, sesi diskusi 

yang dimoderatori oleh Wiwit Heris 

selaku Direktur SPEAK Indonesia, 

turut menghadirkan beberapa 

narasumber penting yang terdiri dari 

beberapa lapisan masyarakat seperti 

Dr. Rita Damayanti S.Psi. MPA selaku 

akademisi, lalu turut hadir pula dari 

public figure, yaitu Ikke Nurjannah. 

Selanjutnya, hadir pula Ketua Data 

dan Informasi Aliansi Jurnalistik 

Independen yaitu Bayu Wardana, 

Dr. Agustini E Raintung dari jejaring 

AMPL, dan pembicara terakhir adalah 

Angelique Dewi selaku Head of 

Corporate Communication  Nutrifood.

__

Oleh : Eunice Margarini
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HKN ke-57 : Pandemi Jadi Momentum 
Tranformasi Sistem Kesehatan Tanah Air

P
eringatan HKN ke-57 

mengangkat tema “Sehat 

Negeriku, Tumbuh 

Indonesiaku”. Tema ini dipilih 

untuk menggambarkan bangkitnya 

semangat dan optimisme seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia 

yang secara bersama, bahu 

membahu dan bergotong royong 

dalam menghadapi situasi 

pandemi COVID-19, sehingga 

masyarakat Indonesia dapat 

kembali beraktivitas dan produktif 

sehingga Indonesia kembali sehat 

dan kembali tumbuh.

Berbagai upaya kesehatan terus 

dilakukan dalam bentuk preventif, 

deteksi, dan responsif dengan 

harapan jumlah kasus menurun 

dan kesembuhan meningkat serta 

kematian dapat dicegah.

“Alhamdulillah saat ini Indonesia 

sudah bisa mengendalikan 

pandemi saat ini. Ini tidak mungkin 

terjadi tanpa dukungan, tanpa 

kerja keras dari seluruh insan 

kesehatan yang ada di seluruh 

pelosok-pelosok Indonesia,” kata 

Menkes.

Capaian penurunan kasus 

COVID-19, kata Menkes 

haruslah disikapi dengan 

bijak. Kewaspadaan diri harus 

ditingkatkan guna mencegah 

lonjakan kasus yang tinggi. Sebab, 

potensi peningkatan lonjakan 

kasus COVID-19 atau gelombang 

baru COVID-19 dapat terjadi bukan 

hanya dari virus COVID-19 yang 

bermutasi, melainkan faktor-faktor 

lain yang dapat menstimulasi 

persebaran penyakit seperti 

perilaku masyarakat, lingkungan, 

pelayanan kesehatan dan cakupan 

vaksinasi COVID-19 termasuk 

potensi lonjakan kasus pada hari-

hari besar keagamaan seperti libur 

Nataru dan Idul Fitri.

“Protokol kesehatan harus terus 

kita jalankan, kemudian surveilans 

terus disiplin kita lakukan dan 

vaksinasi adalah langkah-langkah 

yang tidak boleh berhenti agar 

seluruh masyarakat secara 

konsisten disiplin melakukannya. 

3 langkah ini sangat diperlukan 

agar kita bisa melampaui potensi 

lonjakan di liburan Natal dan Tahun 

Baru serta lebaran nantinya,” 

terangnya.

Meski dihadapkan pada prioritas 

penanganan COVID-19, pada saat 

yang sama pemerintah juga terus 

melakukan upaya penanganan 

masalah kesehatan lainnya yang 

merupakan program prioritas 

nasional seperti penurunan 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB), 

menurunkan angka stunting pada 

balita, memperbaiki pengelolaan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

serta meningkatkan kemandirian 

penggunaan produk farmasi dan 

alat kesehatan dalam negeri.
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Momentum pandemi juga 

dimanfaatkan pemerintah untuk terus 

berbenah, melakukan perubahan 

pada sistem kesehatan di Tanah 

Air. Kemenkes saat ini tengah 

bersiap melakukan transformasi 

sistem kesehatan yang berfokus 

pada 6 bidang untuk mewujudkan 

masyarakat yang sehat, mandiri, 

produktif dan berkeadilan sekaligus 

bentuk kesiapan pemerintah dalam 

menghadapi masalah kesehatan di 

masa yang akan datang.

“Indonesia sebagai presiden G-20 

sekarang akan menunjukkan bahwa 

kita mampu memulai transformasi 

sistem kesehatan di Indonesia dan 

juga akan menunjukkan bahwa 

perubahan sistem kesehatan 

global juga harus dilakukan, untuk 

memastikan anak kita, cucu kita akan 

jauh kebih siap dibandingkan kita 

bila ada pandemi berikutnya,” terang 

Menkes.

Adapun fokus 6 pilar transformasi 

kesehatan yakni transformasi layanan 

primer, transformasi layanan rujukan, 

transformasi sistem ketahanan 

kesehatan, transformasi sistem 

pembiayaan kesehatan, transformasi 

SDM kesehatan dan transfromasi 

teknologi kesehatan.

Implementasi keenam pilar 

transformasi sistem kesehatan 

tersebut diharapkan bisa 

menyempurnakan sistem kesehatan 

Indonesia dan juga dunia yakni sistem 

kesehatan yang tangguh terhadap 

bencana kesehatan termasuk 

pandemi.

“Terima kasih kepada seluruh 

insan kesehatan di seluruh pelosok 

Indonesia, dan mari kita bersama-

sama menunjukkan ke dunia bahwa 

Indonesia mampu mengatasi pandemi 

ini dan Indonesia akan menjadi 

pemimpin yang memulai transformasi 

arsitektur sistem kesehatan dunia,” 

pungkasnya.

Dalam rangka memeriahkan 

acara puncak Perayaan Hari 

Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 

yang dilaksanakan tepat pada 

Jumat, 12 November 2021 ini, 

berbagai macam kegiatan dan 

model acara diselenggarakan oleh 

Kementerian Kesehatan khususnya 

Direktorat Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

sebagai bentuk refleksi agar seluruh 

masyarakat kembali melirik dan sadar 

akan pentingnya menjaga kesehatan, 

terutama pada masa pandemi 

Covid-19.

Pada salah satu kegiatan perayaan 

HKN ke-57 kali ini, Kementrian 

Kesehatan turut mengundang public 

figure/ influencer sebagai tokoh 

Covid-19 Survivor seperti Melaney 

Ricardo dan Wahyu Wiwoho, serta 

tokoh inspiratif seperti Ayi Sasmita 

selaku ketua RW 01 Kelurahan 

Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, 

dalam sebuah talkshow yang bertema 

Vaksinasi Covid-19 & Lindungi Diri, 

Sehatkan Negeri. 

Talkshow Interaktif
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 talkshow yang dilaksanakan secara 

hybrid ini yang dipandu oleh Shahnaz 

Haque, para narasumber diminta 

secara bergantian menceritakan 

terkait pengalamannya menjadi 

penyintas Covid-19 dan perjuangan 

ibu Ayi dalam melakukan pencegahan 

dan pengendalian Covid-19 di tingkat 

RT dan RW. Memang bukan hal yang 

mudah ketika seseorang terdampak 

langsung Covid-19, dimulai dari 

menjaga kesehatan fisik maupun 

mental bahkan spiritual, sehingga 

dapat melalui semuanya dan kembali 

pulih serta sehat. Hal tersebut dapat 

terjadi tentunya dengan dukungan 

keluarga, tenaga kesehatan, serta 

pihak pihak-pihak lainnya di 

masyarakat terutama di tingkat RT/

RW yang siap memberikan dukungan 

moral dan materil.

Acara talkshow tersebut berlangsung 

dengan baik dan sangat menghibur 

dengan adanya celotehan dari 

para speaker, khususnya dari 

para influencer yang secara riil 

menyampaikan pengalamannya 

yang sangat terkait dengan kondisi 

masyarakat di masa pandemi saat 

ini.. Dengan demikian, bagi para 

peserta dan masyarakat umum yang 

turut menyaksikan secara daring 

acara talkshow tersebut, diharapkan 

mampu mengambil pelajaran serta 

termotivasi untuk terus menjaga 

kesehatan dan berkontribusi dalam 

penanganan Covid-19 dimulai dari diri 

sendiri, keluarga, dan kerabat sekitar 

dimanapun masyarakat tersebut 

berada, agar pandemi Covid-19 cepat 

berakhir dan kehidupan sosial maupun 

ekonomi masyarakat dapat semakin 

pulih melewati masa pandemi dan di 

masa yang akan datang.

__

Sumber : www.sehatnegeriku.kemkes.go.id
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Kemenkes RI Kembangkan Kampus 
Sehat 23 Perguruan Tinggi

K
ali ketiga Direktorat 

Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat Ditjen Kemenkes  RI 

melakukan komitmen pelaksanaan 

dan pengembangan Kampus 

Sehat. Program kampus sehat  

(Health Promoting University/

HPU) merupakan upaya yang 

sistematis dan menyeluruh dalam 

mewujudkankan perguruan tinggi 

sebagai suatu lembaga yang 

mengintegrasikan kesehatan dan 

upaya promosi kesehatan sebagai 

bagian dari budaya perguruan 

tinggi yang tercermin melalui 

kegiatan operasional sehari-hari, 

administrasi pengelolaan dan 

mandat akademis. 

Mengawali di awal tahun 2019 

Kemenkes sudah berkomitmen 

dengan 23 Perguruan Tinggi 

Negeri  dan 34 Poltekes Milik 

Kemenkes RI mengembangkan 

kampus sehat, di tahun 2020 ada 

sebanyak 12 PTN dan PTS dan dan 

di tahun 2021 ada 23 PTN dan PTS 

yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pentingnya penerapan kesehatan 

lingkungan, gizi masyarakat, 

perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS), edukasi penyakit menular 

dan penyakit tidak menular, 

layanan kesehatan yang meliputi 

deteksi dini, konseling, dan 

bimbingan untuk menciptakan 

lingkungan pembelajaran dan 

budaya perguruan tinggi yang 

meningkatkan derajat kesehatan, 

kesejahteraan dan kualitas peserta 

didik, staf, dan masyarakat 

sehingga bisa mencapai potensi 

yang maksimal. 

Bertempat di Ruang Bulaksumur, 

University Club Hotel, Kampus 

Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta, Sabtu 9 Oktober 

2021, Kemenkes RI memberikan 

kepercayaan kepda tim Health 

Promoting University Universitas 

Gadjah Mada menjadi koordinator 

sekaligus tuan rumah agenda 

Penandatanganan Komitmen 

Kampus Sehat 2021. Hadir dalam 

acara ini Menteri Sekretaris Negara 

Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.

Sc. (Mantan Rektor UGM), Plt 

Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat Kemenkes RI, drg. 

Kartini Rustandi, M.Kes, Direktur 

Promosi Kesehatan Kemenkes 

RI, dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO, 

Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kemendikbud RI Prof. Ir. 

Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D (hadir 

secara daring), IPU, Asean 

Eng, Rektor UGM Prof. Ir. Panut 

Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, 

ASEAN Eng, dan pimpinan 

universitas dari 23 perguruan 

tinggi di Indonesia  berkomitmen 

mengembangkan kampus sehat. 

Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 
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Aktivitas fisik

Konsumsi gizi seimbang

Kesehatan mental

Area bebas dari narkoba, produk, 

tembakau, dan alkohol

Area bebas dari kekerasan, 

perundungan, dan pelecehan

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Pengelolaan lingkungan hidup 

yang sehat, aman, dan ramah 

disabilitas

Deteksi dini masalah kesehatan 

dan tindak lanjutnya

Kesehatan reproduksi

Berikut daftar 23 perguruan tinggi yang mewakili tiga regional di wilayah Indonesia, yang berkomitmen menyelenggarakan 

kampus sehat; Universitas Halu Oleo, Universitas Jambi, Universitas Malahayati Lampung, Universitas Muhammadiyah 

Kalimantan Timur, Universitas Muhammdiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, Universitas 

Respati Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Jenderal Soedirman 

Purwokerto Jateng, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka DKI Jakarta, Universitas 

Palangka Raya, Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri 

Malang, dan Universitas Negeri Surabaya. 

__

Oleh : Bambang Purwanto

Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat Kementerian Kesehatan 

RI telah menginisiasi kerjasama 

dengan berbagai universitas yang 

diharapkan mampu berkomitmen 

menyelenggarakan kampus 

sehat guna dalam mendukung 

dan mendorong setiap sivitas 

akademika dan masyarakat 

di lingkungan kampus untuk 

mewujudkan lingkungan dan 

perilaku hidup sehat. 

Adapun upaya yang dilakukan 

antara lain; pendekatan kesehatan 

secara komprehensif pada tatanan 

kampus untuk meningkatkan 

derajat kesehatan yang optimal dan 

berkelanjutan dan meningkatkan 

literasi kesehatan dan menerapkan 

program kampus sehat dengan 

tema:
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Perubahan Iklim dan Dampak 
Kesehatan Masyarakat

I
ndonesia adalah negara yang 

rawan bencana termasuk 

bencana akibat perubahan 

iklim. Sepuluh kejadian terbesar 

di Indonesia yang terjadi selama 

periode tahun 1907 hingga 2007 

sebagian besar merupakan 

bencana yang terkait dengan iklim 

(hydrometeoro-logical related 

disasters). Begitu luasnya dampak 

perubahan iklim ter- hadap 

berbagai aspek kehidupan manusia 

termasuk dampaknya terhadap 

kesehatan masyarakat sehingga 

diperlukan langkah-langkah 

pengukuran, pengendalian, 

penang- gulangan dan adaptasi 

yang komprehensif sehingga 

dampak yang lebih buruk bisa 

dihindari. 

Perubahan iklim sudah terjadi dan 

akan terus berlangsung walaupun 

andaikata penduduk bumi mampu 

menghentikan laju peningkatan 

emisi gas rumah kaca pada saat 

ini. Kenyataan menunjukkan 

bahwa emisi gas rumah kaca, 

khususnya akibat pembakaran 

batu bara, minyak dan gas, terus 

meningkatkan dari waktu ke waktu. 

Namun upaya untuk mitigasi 

pemanasan global dan perubahan 

iklim tidak memadai. Oleh karena 

itu dibutuhkan strategi, kebijakan 

dan program-program yang 

bertujuan untuk beradaptasi 

terhadap perubahan iklim, 

sehingga manusia tidak dirugikan 

bahkan mampu memanfaatkannya 

untuk kesehatan dan kesehteraan 

masyarakat.

WHO (2009) menegaskan 

bahwa perubahan iklim akan 

menganggu pelbagai aspek 

penting yang mendukung 

kesehatan manusia, antara lain 

meliputi udara dan air yang 

bersih, pasokan makanan yang 

mencukupi, tempat tinggal yang 

aman dan bebas dari penyakit. 

Oleh karenanya, perubahan 

iklim tidak bisa hanya dianggap 

sebagai masalah lingkungan atau 

pembangunan semata-mata. 

Kesehatan dan well-being seluruh 

populasi manusia akan semakin 

terancam. Pemahaman yang 

lebih mendalam atas implikasi 

perubahan iklim dan alternatif 

solusi yang dapat mengatasi 

dampak perubahan iklim terhadap 

kesehatan mutlak diperlukan. 

Aspek kesehatan bahkan menjadi 

agenda utama adaptasi terhadap 

perubahan iklim. Pemikiran 

beragam profesi kesehatan sangat 

menentukan pilihan adaptasi yang 

efektif, efisien dan layak untuk 

diimplementasikan.
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Indonesia merupakan wilayah 

endemik untuk beberapa penyakit 

yang perkembangannya terkait 

dengan pertumbuhan vektor pada 

lingkungan, misalnya Demam 

Berdarah Dengue dan Malaria”, ujar 

Prof. Tjandra.

Menurut Prof. Tjandra, peningkatan 

potensi banjir akibat peningkatan 

peluang kejadian hujan ekstrem, 

sebagai salah satu konsekuensi dari 

perubahan iklim, dapat meningkatkan 

potensi kejadian penyakit diare di 

suatu wilayah. Selain itu, pada daerah 

kering perubahan iklim memiliki 

potensi menyebabkan kebakaran 

lahan dan hutan, sehingga asap yang 

ditimbulkan dapat memperburuk 

kualitas udara. Akibatnya, potensi 

gangguan kesehatan terkait dengan 

kualitas udara, seperti infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) dan iritasi 

pada mata, juga akan meningkat.

Perubahan iklim (climate change) 

meru-pakan salah satu isu global 

yang sangat penting sejak 

diadakannya Konferensi Tingkat 

Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 

1992. Konvensi Perubahan Iklim atau 

UNFCCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change) 

merupakan salah satu agenda dalam 

dokumen Agenda 21. 

Maksud dan tujuan utama dari 

konvensi tersebut adalah untuk 

menjaga kestabilan konsentrasi 

gas rumah kaca (green house 

gases) di atmosfer, sehingga 

terjamin ketersediaan  pangan dan 

pembangunan berkelanjutan (sus-

tainable development).

Sebagai Negara kepulauan dengan 

jumlah pulau sekitar 17.500 dan 

memiliki garis pantai sepanjang 

81.000 km serta banyaknya 

penduduk yang tinggal di daerah 

pesisir pantai, Indonesia adalah 

negara yang sangat rawan terhadap 

perubahan iklim. 

Begitu luasnya dampak perubahan 

iklim terhadap berbagai aspek 

kehidupan manusia termasuk 

dampaknya terhadap kesehatan 

masya-rakat sehingga diperlukan 

langkah-langkah pengendalian, 

penanggulangan dan adaptasi yang 

komprehensif sehingga dampak yang 

lebih buruk bisa dihindari.

Potensi Dampak Perubahan Iklim
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Dalam tatanan teoritis, perubahan 

iklim mengacu pada setiap 

perubahan yang signifikan dalam 

pengukuran iklim seperti suhun 

curah hujan atau angin yang 

berlangsung untuk jangka waktu 

yang panjang (satu dekade atau 

lebih). Perubahan iklim dapat 

disebabkan oleh faktor alami 

(seperti perubahan inten-sitas 

matahari atau terjadi perlambatan 

orbit bumi dalam mengelilingi 

matahari), proses alami dalam 

sistem iklim (misalnya perubahan 

dalam sirkulasi air laut), kegiatan 

manusia yang mengubah komposisi 

atmosfer (misalnya melalui 

pembakaran bahan bakar fosil) 

dan peru-bahan permukaan tanah 

(misalnya peng-gundulan hutan, 

reboisasi, urbani-sasi, penggurunan 

dan lain-lain).

Sementara itu dalam kerangka 

praktis perubahan iklim secara 

khusus ditekankan pada adanya 

perubahan pada iklim yang 

disebabkan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh 

kegiatan manusia yang mengubah 

komposisi atmosfer global dan juga 

terhadap variabilitas iklim alami 

yang diamati selama periode waktu 

tertentu.

Iklim di bumi sangat dipengaruhi 

oleh keseimbangan dalam bentuk 

radiasi gelombang pendek. 

Sebagian radiasi ini diserap oleh 

gas-gas di dalam atmosfer yang 

kita kenal dengan GRK (gas rumah 

kaca), selanjutnya GRK meradiasikan 

kembali panas tersebut ke bumi, 

mekanisme ini kita kenal dengan 

Efek Rumah

Kaca (ERK) . Di dalam atmosfer GRK 

berperan seperti layaknya suatu 

kubah kaca yang menyelubungi 

bumi, dalam artian gas ini 

meloloskan gelombang-gelombang 

pendek dari matahari menuju bumi, 

akan tetapi di saat gelombang 

tersebut diradiasikan kembali oleh 

bumi gas ini menahannya. Dengan 

kata lain radiasi yang datang ke 

bumi dari matahari tidak dapat 

dipantulkan kembali karena terjebak 

oleh adanya gas- gas rumah kaca 

tersebut. Secara otomatis radiasi 

yang terkumpul di bumi akan 

semakin besar dan meningkatkan 

suhu bumi. Ini merupakan analog 

sederhana mengenai GRK dan 

peningkatan suhu di bumi.
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Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat kejadiannya sangat bervariasi dan berbeda di setiap daerah. 

Namun secara umum berbagai gangguan atau penyakit yang dapat muncul adalah sebagai berikut.

Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Masyarakat

Infeksi Saluran Pernafasan 

dan Alergi Saluran 

Pernafasan

Alergi pada saluran pernafasan dan 

penyakit infeksi saluran pernafasan 

ke- mungkinan akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah 

dan waktu paparan penduduk 

terhadap debu (dari kekeringan), 

polusi udara, racun aero-sol dari laut 

dan peningkatan jumlah serbuk sari 

dari tanaman akibat perubahan pola 

pertumbuhan.

Potensi bahaya lainnya yang bersifat 

langsung dari perubahan iklim 

adalah peningkatan jumlah kejadian 

kanker, hal berhubungan dengan 

peningkatan paparan bahan kimia 

beracun penyebab kanker yang 

berasal dari penguapan berbagai 

bahan kima tersebut. Dalam kasus 

peningkatan curah hujan atau banjir, 

kemungkinan terjadi peningkatan 

bahan kimia dalam proses mencuci 

dan kontamisai air oleh logam 

berat. Efek langsung lainnya 

kejadian kanker disebabkan karena 

penipisan stratosfer ozon yang akan 

mengakibatkan pe-ningkatan durasi 

dan intensitas radiasi ultraviolet 

(UV), dan hal ini mening-katkan 

risiko kanker kulit dan katarak.

Perubahan iklim dapat memper-

buruk penyakit jantung yang 

sudah ada, hal ini disebabkan 

meningkatnya tekanan panas, 

meningkatnya beban tubuh akibat 

peningkatan partikulat udara dan 

perubahan distribusi vektor penyakit 

menular yang berhubungan dengan 

penyakit kardiovaskuler. Berbagai 

penelitian telah membuktikan 

adanya hubungan antara paparan 

gelombang panas, cuaca yang 

ekstrim dan perubahan kualitas 

udara dengan pening-katan penyakit 

kardiovaskuler. Paparan suhu panas 

sering memper-berat penyakit stroke 

sedangkan paparan suhu dingin 

dapat menye-babkan disritmia. 

Penurunan kualitas udara akibat 

perubahan konsentrasi ozon dapat 

memperberat beban kerja jantung 

dan mengganggu perkukaran gas 

dalam proses pernafasan, sedang-

kan peningkatan jumlah partikulat 

diudara sering dihubungkan dengan 

Kanker
Penyakit Kardiovaskular 

dan Stroke
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gangguan koagulasi, thrombosis dan 

infark miokardium.

Perubahan iklim dapat mempe-

ngaruhi ketersediaan bahan pangan 

pokok, kekurangan gizi, dan 

kontamisai makanan oleh zat-zat 

berbahaya (seperti kontaminan kimia, 

mikroba pathogen, biotoksin dan 

pestisida). Perubahan iklim dapat 

mempercepat kerusakan bahan 

makanan dan mem-perberat serangan 

hama tanaman (seperti kutu daun dan 

belalang).

Perubahan iklim dapat mening-katkan 

mortalitas dan morbiditas pe-nyakit 

yang disebabkan paparan panas. 

Faktor host seperti usia dan penyakit 

lain yang diderita seperti penyakit 

jantung dan diabetes mellitus dapat 

memperberat dampak dari tekanan 

pa-nas. Dalam kondisi natural, 

sama seperti binatang, manusia 

bisa bertahan pada suhu 10‐350C, 

tanpa kesulitan berarti. Tetapi pada 

suhu diatas 400C, maka sebagian 

manusia, khususnya anak‐anak dan 

orang berusia lanjut, mulai mengalami 

kesulitan. Suhu tinggi yang disertai 

kelembaban rendah me-nyebabkan 

mudahnya terjadi keku-rangan air 

dalam tubuh (dehidrasi). Dehidrasi 

dapat menimbulkan berbagai 

gangguan fungsi temporer sampai 

permanen, tergantung lamanya dehi-

drasi terjadi, dampak paling buruk 

dari paparan panas adalah kematian 

karena suhu terlalu panas (heat 

stroke).

Dua konsekuensi penting dari 

perubahan iklim yang akan mempe-

ngaruhi tumbuh kembang anak 

ada-lah : gizi buruk khususnya selama 

periode prenatal dan anak usia 

dini sebagai akibat dari penurunan 

pasokan makanan, dan peningkatan 

paparan kontaminan beracun dan 

biotoksin aki-bat dari peristiwa cuaca 

ekstrim dan peningkatan pestisida 

yang digunakan untuk produksi 

pangan.

Perpindahan penduduk   akibat   

bencana,   kerusakan   atau   

kehilangan   pro- perti, kehilangan 

orang yang di-cintai, dan stres kronis, 

adalah sebagian dari dampak negatif 

perubahan iklim yang mempengaruhi 

kesehatan men-tal. Deteksi dini, 

identifikasi populasi yang rentan dan 

pengembangan jaringan monitoring 

migrasi penduduk dapat membantu 

dalam menye-diakan dukungan 

perawatan kesehatan yang tepat.

Perubahan iklim telah menyebabkan 

peningkatan pertumbuhan alga 

ber-bahaya (Harmful algal blooms /

HABs), HABs dan mikroorganisme 

laut lainnya menghasilkan biotoksin 

yang bersifat neurotoksin pada 

manusia. Dalam kon-disi normal, 

biotoksin yang dihasilkan HABs dan 

mikroorganisme laut lainnya akan 

disring dan terakumulasi dalam tiram, 

kerang dan remis. Namun demikian 

seiring dengan meningkatnya jumlah 

biotoksin maka jumlah yang tersaring 

dan terakumulasi menjadi terbatas. 

Hal yang terpenting adalah identifikasi 

dan pemeriksaan makanan laut 

sebelum sampai ke konsumen.

VBZD adalah penyakit infeksi yang 

ditularkan melalui hewan atau vektor 

penyakit. Kecepatan pertumbuhan dan 

penyebaran VBZD dangat dipengaruhi 

iklim. Perubahan iklim dapat 

menga-kibatkan perluasan wilayah 

penyebaran sumber /vektor penyakit, 

pemendekan masa inkubasi pathogen 

(seperti malaria, demam berdarah, 

dan ense- falitis) dan mening-katkan 

potensi penularan pada manusia.

Peningkatan suhu air, frekuensi cu-rah 

hujan dan tingkat penguapan serta 

perubahan dalam ekosistem pesisir 

da- pat meningkatkan kejadian kon-

taminasi air dengan zat patogen 

berbahaya dan bahan kimia berbahaya 

lain, sehingga paparan pada manusia 

meningkat. Peningkatan curah hujan 

di suatu wilayah dapat mem- percepat 

penyebaran penyakit dan dapat 

mengganggu penyediaan air bersih.

Peningkatan suhu air, frekuensi 

curah hujan dan tingkat penguapan 

Foodborne Disease dan 

Ketersediaan Bahan 

Pangan

Gangguan Tumbuh 

Kembang Anak

Gangguan Mental

Vectorborne and

Zoonotic Diseases (VBZD)

Penyakit yang Ditularkan 

Melalui Air

Penyakit Syaraf

Populasi yang Berisiko

Kematian dan Penyakit 

yang Disebab-kan 

Paparan Panas
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serta perubahan dalam ekosistem 

pesisir dapat meningkatkan 

kejadian kontaminasi air dengan 

zat patogen berbahaya dan bahan 

kimia berbahaya lain, sehingga 

paparan pada manusia meningkat. 

Peningkatan curah hujan di suatu 

wilayah dapat mempercepat 

penyebaran penyakit dan dapat 

mengganggu penyediaan air bersih.

Dampak perubahan iklim tidak 

dirasakan merata oleh semua 

populasi, hal ini dikarenakan kondisi 

perubahan iklim berbeda antara 

daerah satu dengan daerah lainnya. 

Sebagai contoh peristiwa tekanan 

panas akan lebih terasa berat jika 

dialami oleh daerah yang sudah 

terbiasa dengan curah hujan tinggi, 

begitu sebaliknya. Begitu pula 

kerentanan untuk mengalami gang-

guan kesehatan akibat perubahan 

iklim antar individu berbeda-beda. 

Pemahaman akan hal ini sangat 

berguna dalam menyusun skenario 

pencegahan dampak perubahan 

iklim terhadap kesehatan masyarakat 

terutama dalam membuat urutan 

prioritas penangganan masalah. 

Sebagai contoh, populasi penduduk 

dengan tingkat penghasilan yang 

rendah dan tingkat pendidikan 

rendah akan lebih rentan untuk 

mengalami dampak yang lebih berat 

jika dibandingkan dengan penduduk 

dengan penghasilan menengah ke 

atas.

Terkait dampak perubahan iklim 

terhadap kesehatan, Kemenkes 

telah merintis upaya adaptasi yang 

salah satunya dituangkan dalam 

Permenkes No. 1018/Menkes/

Per/V/2010 tentang strategi 

adaptasi perubahan iklim terhadap 

kesehatan. Upaya adaptasi lainnya 

yang telah dilakukan oleh Kemenkes 

RI, antara lain:  menyusun Indonesia 

Climate Change Sectoral Roadmap 

(ICCSR); menyusun draft pedoman 

pemetaan faktor risiko lingkungan 

akibat perubahan iklim dan modul 

perubahan iklim; melakukan, kajian 

health impact assessment (HIA) di 3 

Kabupaten/Kota; dan melaksanakan 

workshop dampak perubahan iklim 

terhadap kesehatan tingkat South 

East Asia Region (SEARO) dengan 

bekerjasama dengan WHO dan 

Kedutaan Besar Perancis pada Juni 

2009.

Sepuluh pilar yang harus dijadikan 

dasar bagi pemerintah  pusat dan 

daerah untuk melaksanakan strategi 

adaptasi, antara lain: Sosialisasi dan 

advokasi adaptasi sektor kesehatan 

terhadap dampak perubahan iklim; 

Pemetaan populasi dan daerah 

rentan perubahan iklim; Peningkatan 

sistem tanggap perubahan iklim 

sektor kesehatan; Peraturan 

perundang – undangan; Peningkatan 

keterjangkauan pelayanan kesehatan 

khususnya daerah rentan perubahan 

iklim; Peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia bidang kesehatan; 

Peningkatan pengendalian dan 

pencegahan penyakit akibat 

dampak perubahan iklim; 

Peningkatan kemitraan; Peningkatan 

pemberdayaan masyarakat dalam 

adaptasi perubahan iklim sesuai 

kondisi setempat; dan Peningkatan 

surveilans dan sistem informasi. 

Berikut Strategi Adaptasi Perubahan 

Iklim Bidang Kesehatan :

Peranan Sektor 

Kesehatan
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Kementerian Kesehatan juga telah 

mengeluarkan PMK No 035 Tahun 

2012  tentang Pedoman identifikasi 

faktor risiko kesehatan akibat 

perubahan iklim, identifikasi faktor 

risiko kesehatan dilakukan terhadap 

faktor risiko:

 

penyakit tular vector 

(vectorborne disease), seperti 

DBD, Chikungunya, Malaria, 

Leptospirosis, Filariasis, dll.  Curah 

hujan dan jumlah hari hujan 

mempunyai hubungan positif 

dengan kasus DBD, semakin 

tinggi dan semakin banyak hari 

hujan, breeding places semakin 

meluas keberadaannya, maka 

kasus DBD berpotensi meningkat. 

Dan suhu mempunyai hubungan 

erat dengan siklus perkembangan 

nyamuk, dan berpengaruh 

langsung terhadap perkembangan 

parasit dalam tubuh vektor. 

penyakit tular air dan makanan 

(water and foodborne disease), 

suhu yang lebih panas 

berpengaruh pada produksi 

makanan dan ketersediaan air, 

perubahan iklim mengakibatkan 

kekeringan serta banjir pada 

kondisi cuaca yang panas dimana 

terjadi pencairan es di kutub utara 

sehingga mempengaruhi kualitas, 

kuantitas, dan aksesibilitas air 

minum/air bersih. Gagal panen 

dan kekeringan akibat perubahan 

iklim dapat memepengaruhi 

ketersediaan pangan di tingkat 

masyarakat, sistem distribusi 

dan daya beli masyarakat sangat 

menentukan ketersediaan pangan 

di tingkat rumah tangga, ketidak 

a.

b.

c.

d.

e.

cukupan kualitas, kuantitas dan 

aksesibilitas dapat membuka 

peluang munculnya masalah gizi. 

penyakit tular udara (airborne 

disease), gangguan pernafasan 

mungkin memburuk oleh 

pemanasan- yang diakibatkan 

peningkatan pada frekuensi smog 

event  (ozon tingkat -dasar) dan 

polusi udara partikulat.  

Ground level ozon dapat merusak 

jaringan paru, dan sangat berbahaya 

bagi penderita asma dan penyakit 

paru kronis. Polutan lain yang 

menjadi perhatian adalah “partikel”, 

partikel-partikel ini dapat mencapai 

daerah-daerah terdalam dari paru-

paru, partikel juga merupakan 

penyebab utama penurunan daya 

pandang (kabut) di kota-kota besar 

dan taman nasional. Sumber utama 

penc udara ; Transportasi, Industri, 

Kebakaran Hutan/ Lahan, dll 

penyakit tidak menular, menurunnya 

kualitas lingkungan akibat 

perubahan iklim menyebabkan 

tingginya tingkat polusi lingkungan, 

mengakibatkan berbagai Penyakit 

Tidak Menular seperti kanker kulit, 

asma, penyakit yang disebabkan 

oleh gangguan imun, Heat Stroke 

dan lain sebagainya.

kejadian bencana;  terjadinya 

kenaikan suhu di bumi, yang 

mengakibatkan hilangnya 

keseimbangan dalam siklus 

bumi,dan kenaikan suhu permukaan 

serta perubahan musim yang tidak 

dapat diprediksi. 

Perubahan iklim berdampak pada 

Populasi yang Berisiko

Program Strategis

terjadinya bencana alam dimana-

mana mulai dari badai topan, 

badai siklon tropis, banjir, endemis, 

kekeringan, hazard) berupa 

fenomena alam akibat pemanasan 

global.  

Bencana alam dapat 

mengakibatkan dampak yang 

merusak pada bidang ekonomi, 

sosial, kesehatan,dan lingkungan.

gangguan kesehatan jiwa, sebagian 

besar orang yang terpapar 

perubahan iklim termasuk bencana 

dapat beradaptasi dengan baik, 

namun sebagian yang lain akan 

mengalami stres, perubahan 

perilaku dan dapat timbul 

gangguan kejiwaan.

Gangguan jiwa terbanyak yang 

ditemukan saat bencana adalah 

gangguan depresi, cemas, 

gangguan stres akut serta 

gangguan stres pascatrauma.

masalah gizi

1.  Advokasi dan sosialisai 

2. Penyusunan Rencana Aksi

    Adaptasi Perubahan Iklim

    Bidang Kesehatan (RAN) 2022

    – 2025.

3. Menyiapkan pemetaan

    kerentanan 

4. Peningkatan kapasitas

5. Kajian dampak perubahan iklim

    terhadap Kesehatan

6. Program lain lintas program

    terkait dampak perubahan iklim.
__

Oleh : Sofwan

f.

g.
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Bijak Mengelola Obat Dalam 
Rumah Tangga

S
emua orang tentunya 

pernah menggunakan 

obat. Obat merupakan 

zat yang digunakan untuk 

mencegah dan menyembuhkan 

penyakit, serta pemulihan dan 

peningkatan kesehatan bagi 

penggunanya, yang memiliki dua 

sisi, yaitu kemanfaatan dan efek 

samping (BPOM, 2015). Dalam 

penyelenggaraan kesehatan, 

obat merupakan unsur yang 

sangat penting. Penanganan 

dan pencegahan berbagai 

penyakit tidak dapat lepas dari 

tindakan terapi dengan obat atau 

farmakoterapi. Berbagai pilihan 

obat saat ini tersedia, sehingga 

obat harus selalu digunakan secara 

benar agar memberikan manfaat 

klinis yang optimal (Badan POM, 

2017). Fungsi obat itu sangatlah 

banyak. Namun, dengan fungsi 

obat yang sangat banyak itu, bila 

salah dalam pengelolaannya maka 

obat tersebut justru dapat menjadi 

racun, bukan menjadi “madu”.

Obat merupakan bagian 

yang sangat vital, tidak bisa 

terpisahkan dari kehidupan 

makhluk hidup. Bahkan, tumbuhan 

pun membutuhkan obat untuk 

pertumbuhannya, dalam hal ini 

nutrisi vitamin untuk bertumbuh 

subur. Sehingga, bisa dikatakan 

bahwa manusia dengan berbagai 

umur dan latar belakang 

pendidikan, bahkan status sosial, 

membutuhkan pengetahuan 

tentang pengelolaan obat yang 

benar, efektif, dan efisien, dimulai 

dari lembaga terkecil, yaitu 

keluarga.

Saat ini, kebutuhan akan sebuah 

obat sudah seperti membutuhkan 

makanan. Semua lapisan 

masyarakat berobat ke sarana 

pelayanan kesehatan, tujuannya 

adalah untuk mendapatkan obat. 

Begitu juga dengan mereka yang 

melakukan swamedikasi, datang ke 

apotek atau toko obat berijin, tak 

lain dan tak bukan untuk membeli 

obat tanpa resep dokter. Oleh 

karena itu, obat merupakan bagian 

yang vital atau penting. Jangan 

pernah lupa bahwa obat dapat 

membawa manfaat jika digunakan 

dengan benar, namun obat juga 

dapat berbahaya bagi tubuh 

manusia jika digunakan secara 

salah.

Obat dibutuhkan untuk 

menyembuhkan penyakit, 

mencegah terjadinya suatu 

penyakit di dalam tubuh, maupun 

Obat Itu Madu Atau Racun?

Mengapa Obat Dibutuhkan?
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untuk membantu mendiagnosis 

suatu penyakit.

Jika obat digunakan hanya sebagai 

“permen” yang dikunyah setiap 

waktu maka efek manfaatnya 

akan hilang, dan tentunya akan 

muncul efek samping obat maupun 

resistensi (kebal) terhadap obat 

tersebut.

“Jika Anda aktif dan makmur, 

atau muda, atau dalam kesehatan 

yang baik, mungkin lebih mudah 

bagi Anda untuk menambah 

sarana Anda daripada mengurangi 

keinginan Anda. Tetapi, jika Anda 

bijak, Anda akan melakukan 

keduanya pada saat yang sama, 

muda atau tua, kaya atau miskin, 

sakit atau sehat; dan jika Anda 

bijak, Anda akan melakukan 

keduanya sedemikian rupa untuk 

meningkatkan kebahagiaan 

masyarakat secara umum.”

(Benjamin Franklin)

Bijak mengelola obat, sama 

artinya bijak dalam memanajemen 

obat. Dengan mengelola obat 

atau memanajemen obat secara 

benar dan bijak, tentunya kita 

dapat mengelola keuangan rumah 

tangga. Sebab, pada umumnya, 

pemborosan yang sering terjadi 

adalah membeli obat yang tidak 

dibutuhkan untuk dijadikan 

obat stok atau persediaan, atau 

sering disebut obat jaga-jaga dan 

antisipasi jika sakit.

Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2013, 

menunjukkan bahwa sebanyak 

103.860 rumah tangga atau 

35,2% dari 249.959 rumah tangga 

di Indonesia menyimpan obat 

untuk swamedikasi. Dari 103.860 

rumah tangga yang menyimpan 

obat, proporsi 35,7% di antaranya 

menyimpan obat keras, yaitu 

obat yang dibeli dengan resep 

dokter berlogo merah dan 27,8% di 

antaranya menyimpan antibiotik.

Dari data tersebut, menunjukkan 

bahwa pengelolaan obat bukan 

saja menjadi bagian yang esensial, 

melainkan bagian yang sangat 

penting (vital). Mengapa demikian? 

Sebab, bukan hanya obat yang 

dibeli secara bebas yang disimpan 

di kotak obat darurat, tetapi ada 

juga obat yang digunakan untuk 

penyakit kronis, seperti penyakit 

gangguan jantung atau TBC 

atau pasien dengan penyakit 

degenerative khusus pasien lansia, 

seperti diabetes melitus (gula 

darah) dan hipertensi (tekanan 

darah tinggi).

Bukan itu saja yang menjadi 

masalah, melainkan obat-obatan 

yang tidak diminum dengan tuntas, 

masih tersisa di lemari kotak obat, 

bisa menjadi sumber masalah 

baru, yaitu penyalahgunaan obat 

karena kurangnya pemahaman dan 

tindakan yang benar.
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Mengapa kita perlu mengelola 

obat dengan bijak? Tentunya 

agar terhindar dari hal-hal yang 

mungkin saja dapat terjadi, 

seperti: 

Pengelolaan obat yang didapat 

melalui resep dokter harus tepat. 

Jika obat tidak habis atau masih 

sisa, segera dibuang. Khusus 

antibiotik, jangan disimpan 

untuk diminum di lain waktu 

jika mengalami sakit. Antibiotik 

seharusnya diminum sampai 

habis atau tuntas. Agar tidak 

menyebabkan resistensi (kebal) 

obat antibiotik.

Penggunaan obat bebas 

secara berlebihan (over 

dosis) akan menimbulkan 

efek samping atau 

interaksi obat yang 

seringkali memicu 

masalah kesehatan baru.

Membeli obat bebas 

secara berlebihan 

akan menyebabkan 

pemborosan keuangan.

1

2

Kesalahan dalam 

Penggunaan Obat

Cara Menggunakan Obat 

Dengan Benar

Pernahkah anda mengonsumsi obat 

batuk sirup? Pastinya pernah, ya. Jika 

bukan Anda, mungkin anak Anda atau 

keluarga Anda. Nah, untuk obat batuk 

sirup, dianjurkan untuk minum sesuai 

aturan pakai, misalnya 3 x sehari 15 

ml. Sebanyak 15 ml di sini tidak bisa 

diasumsikan sebagai sendok makan, 

melainkan sendok takar. Sebab, sendok 

makan ataupun sendok teh yang kita 

miliki di rumah tangga tidak memiliki 

takaran atau ukuran yang akurat. 

Setiap kita membeli obat, selalu ada 

sendok takar yang diberikan. Maka, 

gunakanlah sendok takar tersebut 

untuk mengukur dosis obat sebanyak 

15 ml untuk diminum. Begitu juga obat 

sirup yang diberikan kepada anak-anak, 

wajib diberikan sesuai takaran atau 

ukurannya. Hal ini dilakukan agar obat 

dapat memberikan manfaat untuk 

menyembuhkan, tidak berlebihan 

ataupun kekurangan dosis.

Semua obat memiliki efek manfaat bagi 

kondisi yang membutuhkan obat, apabila 

digunakan dengan benar dan tepat. 

Namun, obat juga bisa menjadi 

bahan/zat yang membahayakan 

tubuh (racun) jika digunakan 

dengan tidak tepat. 

Beberapa obat ada informasi khusus 

yang perlu diketahui, maka jangan 

pernah malu untuk bertanya tentang 

manfaat yang akan kita dapat 

dari kepatuhan mengikuti terapi 

pengobatan. Sebab, jika kita tidak 

mau belajar maka kita sendiri yang 

akan rugi, seperti kata pepatah kuno 

yang menyebutkan “malu bertanya 

sesat di jalan”.

Ingatkah kita tentang judul lagu 

“Alamat Palsu” yang dinyanyikan 

seorang artis dangdut terkenal, 

yaitu Ayu Ting Ting?

Ke sana kemari membawa alamat

Namun yang kutemui bukan dirinya 

Sayang, yang kuterima alamat palsu

Dari penggalan lirik lagu tersebut, 

dapat dibayangkan ketika kita ke 

alamat yang salah. Dari lirik lagu ini, 

kita bisa melihat sebuah analogi; jika 

kita sakit maka tempat yang harus 

dituju adalah sarana pelayanan 

kesehatan yang resmi, berobat 

ke klinik, puskesmas, dan rumah 

sakit pemerintah ataupun swasta. 

Sedangkan, untuk mendapatkan 

obat (swamedikasi), kita harus ke 

apotek atau toko obat berijin yang 

resmi.
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Penelitian oleh Zulkarni, dkk. 

menunjukkan bahwa pengetahuan 

masyarakat tentang obat sangat 

ditentukan pula oleh informasi 

yang didapatkan sebelum 

melakukan swamedikasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

58% responden (orang yang 

diteliti) mendapatkan informasi 

dari keluarga/tetangga/sahabat, 

bukan dari tenaga kefarmasian atau 

kesehatan. Sehingga, pemerintah 

dalam hal ini Kemenkes maupun 

BPOM, selalu melakukan kegiatan 

sosialisasi ataupun penyuluhan dan 

membuat slogan informasi yang 

bersifat edukatif, mudah dimengerti, 

dan berkesinambungan kepada 

semua lapisan masyarakat, bahkan 

mengaderkan ibu-ibu rumah tangga 

sebagai Agent of Change (AoC). 

AoC merupakan agen pembawa 

perubahan yang baik bagi lembaga 

terkecil keluarga dan masyarakat luas.

Setiap pasien atau konsumen memiliki 

hak untuk memperoleh informasi 

tentang obat bebas atau bebas 

terbatas, yang dapat diperoleh dari 

berbagai sumber terpercaya. Sejak 

diberlakukannya Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UU Perlindungan 

Konsumen), masyarakat khususnya 

pasien sebagai konsumen. 

 

Penyimpanan obat sangat penting 

untuk diketahui oleh masyarakat pada 

umumnya, terkhusus pada lembaga 

terkecil di rumah tangga. Mengapa 

demikian? Sebab, semua obat atau 

bahan obat harus disimpan pada 

kondisi yang sesuai sehingga terjamin 

keamanan dan stabilitasnya.

Tempat penyimpanan obat tidak 

dipergunakan untuk penyimpanan 

barang lainnya yang bisa 

menyebabkan kontaminasi (BPOM, 

2018).

Apoteker melalui Gerakan Keluarga 

Sadar Obat (GKSO) mencetuskan 

istilah komunikatif yakni “DAGUSIBU”

yang artinya Dapatkan, Gunakan, 

Simpan, dan Buanglah Obat 

dengan Benar, untuk memudahkan 

masyarakat dalam memahami 

berbagai informasi dari suatu obat. 

DAGUSIBU sampai saat ini terus 

dibagikan dengan cara penyuluhan 

secara langsung maupun media 

poster, leaflet, dan motion graphic.

Berikut ini hal-hal yang menjadi 

perhatian dalam penyimpanan obat:

Cara Menyimpan Obat 

Dengan Benar
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Jauhkan obat dari jangkauan 

anak.

Simpan obat dalam kemasan 

asli dan dalam wadah tertutup 

rapat. Label jangan dilepas 

karena berisi aturan pemakaian.

Simpan obat di tempat yang 

sejuk, kering, dan terhindar dari 

sinar matahari langsung atau 

sesuai petunjuk yang tertera 

dalam kemasan.

Jangan tinggalkan obat di 

mobil dalam jangka waktu 

panjang karena suhu tidak 

stabil.

Jangan simpan obat yang telah 

kedaluwarsa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Obat dalam bentuk cair jangan 

disimpan di dalam lemari pendingin 

(freezer) agar tidak membeku, 

kecuali disebutkan pada etiket atau 

kemasan.

Sediaan suppositoria harus 

disimpan di lemari es supaya tidak 

meleleh.

Sediaan aerosol (spray) harus 

dijauhkan dari panas/suhu tinggi 

karena dapat meledak.

Bila ragu/tidak mengerti, tanyakan 

kepada Apoteker atau tenaga 

kesehatan terdekat.

(Sumber: Buku Saku GeMa CerMat,2018)

Penutup

Siapa diantara kita yang mau 

sakit? Tentu saja tidak ada. Tetapi, 

jika memang kita mengalami 

sakit, baik itu karena kelalaian diri 

sendiri, ataupun mungkin secara 

tidak disengaja, maka haruslah 

kita ingat untuk menggunakan 

obat dengan bijak yang akan 

membawa manfaat kesembuhan 

(madu). Menggunakan obat 

secara tidak rasional dan tidak 

bijak, tentunya akan membawa 

dampak merugikan (racun) bagi 

sang pengguna obat.

Selain obat yang dapat 

digunakan sebagai sarana 

kesembuhan terhadap penyakit, 

perlu kita ingat bahwa terapi 

pendukung obat adalah hati yang 

gembira. Di mana pun Anda dan 

saya berada, mari kita memiliki 

gaya hidup yang sehat, seperti 

yang disampaikan oleh seorang 

penulis buku yaitu Hiromi Shinya 

dalam bukunya yang berjudul 

terapi enzim, menyatakan bahwa 

“penyakit gaya hidup sebenarnya 

merupakan penyakit kelalaian 

manajemen diri dan menghindari 

stres berlebihan setara 

pentingnya dengan menjaga pola 

makan yang benar”. Sekalipun 

kita mengalami suatu penyakit, 

jangan pernah lupa untuk selalu 

bergembira. Sebab, dengan 

bergembira, imunitas tubuh 

akan meningkat dan mendukung 

proses terapi pengobatan yang 

sedang dijalani.

__

Oleh : Dyah I.R. Handono
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Kemenkes Beri 36 Kabupaten/Kota 
Penghargaan Sehat

K
ementerian Kesehatan 

melalui Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat 

memberikan penghargaan 

kabupaten/kota sehat, pada 

Rabu (17/11) di Hotel JS Luwansa, 

Jakarta. Penghargaan tersebut 

merupakan wujud kondisi 

kabupaten/kota yang bersih, aman, 

nyaman, dan sehat untuk dihuni.

Kabupaten/kota sehat merupakan 

modal dasar untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat yang 

menjadi idaman bagi setiap 

penduduk di setiap daerah. 

Pemberian penghargaan 

kabupaten/kota sehat tahun 2021 

dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat sebagai bentuk apresiasi dan 

penghargaan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan kabupaten/

kota bertujuan untuk mendorong 

terwujudnya kondisi kabupaten/

kota yang bersih, aman, 

nyaman dan sehat untuk dihuni. 

Kabupaten/kota sehat juga 

sebagai tempat bekerja bagi 

warga dengan cara terlaksananya 

berbagai program-program 

kesehatan dan sektor lain sehingga 

dapat meningkatkan sarana, 

produktivitas, dan perekonomian 

masyarakat.

Penyelenggaraan program 

kabupaten/kota sehat melibatkan 

banyak lintas sektor dan lintas 

program melalui tatanan dalam 

kabupaten/kota sehat.

Ada 7 tatanan kabupaten/kota 

sehat, antara lain ; Kawasan 

Pemukiman Sarana dan Prasarana 

Umum, Kawasan Tertib Lalu Lintas 

dan Sarana Pelayanan Transportasi, 

Kawasan Industri dan Perkantoran 

Sehat, Kawasan Pariwisata Sehat, 

Ketahanan Pangan Dan Gizi, 

Kehidupan Masyarakat Sehat yang 

Mandiri, Serta Kehidupan Sosial 

yang Sehat.

Dengan terwujudnya tatanan-

tatanan tersebut yang sesuai 

dengan standar akan mendukung 

pembangunan berwawasan 

Kesehatan sebagai modal 

tercapainya derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya.

Sehat, Kawasan Pariwisata Sehat, 

Ketahanan Pangan Dan Gizi, 

Kehidupan Masyarakat Sehat yang 

Mandiri, Serta Kehidupan Sosial 

yang Sehat.

Dengan terwujudnya tatanan-

tatanan tersebut yang sesuai 

dengan standar akan mendukung 

pembangunan berwawasan 

Kesehatan sebagai modal 

tercapainya derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya.

bat merupakan bagian yang sangat 

vital, tidak bisa terpisahkan dari 
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kehidupan makhluk hidup. Bahkan, 

tumbuhan pun membutuhkan obat 

untuk pertumbuhannya, dalam hal 

ini nutrisi vitamin untuk bertumbuh 

subur. Sehingga, bisa dikatakan 

bahwa manusia dengan berbagai 

umur dan latar belakang pendidikan, 

bahkan status sosial, membutuhkan 

pengetahuan tentang pengelolaan 

obat yang benar, efektif, dan efisien, 

dimulai dari lembaga terkecil, yaitu 

keluarga.

Terdapat 36 kabupaten/kota peraih 

penghargaan sehat tersebut antara 

lain ;

25 kabupaten/kota peraih penghargaan Swasti Saba Wistara:

4 kabupaten/kota peraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda:

7 kabupaten/kota peraih penghargaan Swasti Saba Padapa:

Kota Padang Panjang

Kabupaten Sukabumi

Kota Semarang

Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten NgawI

Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Lamongan

Kabupaten Gresik

Kota Blitar

Kabupaten Tebo

Kota Pangkal Pinang

Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Bandung

Kabupaten Majalengka

Kota Sukabumi

Kabupaten Tegal

Kabupaten Boyolali

Kabupaten Banjar

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

1

2

3

4

1

6

7

5

10 19

20

21

22

23

4

25

Kota Tomohon

Kabupaten Pinrang

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Barru

Kabupaten Wajo

Kabupaten Luwu

Kabupaten Gowa

Kabupaten Takalar

Kabupaten Sinjay

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Enrekang

Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Pare-Pare

Kabupaten Baubau

Kabupaten Palopo

1 1

12

13

14

15

16

17

18

2

Kabupaten Sumedang

Kabupaten Nganjuk
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Kementerian Kesehatan juga 

memberikan penghargaan penerapan 

protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 serta inovasi 

pada tempat pengelolaan pangan 

(TPP). Sebanyak 135 TPP masuk ke 

dalam nominasi yang terdiri dari 37 

jasa boga, 51 restoran, 40 restoran 

hotel, dan 7 sentra pangan jajanan 

atau kantin. Hasil seleksi akhir 

ditentukan 3 TPP dari setiap kategori.

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Dante 

Saksono Harbuwono mengatakan 

pemberian penghargaan kabupaten/

kota sehat dan TPP merupakan 

salah satu bentuk apresiasi kepada 

kabupaten/kota yang telah 

menerapkan berbagai macam 

inovasi, kemandirian, dan bentuk 

kerja aktif.

“Itu adalah hasil kerja keras bukan 

semata-mata yang diselenggarakan 

dalam satu atau dua minggu saja tapi 

penghargaan yang sudah dikerjakan 

selama bertahun-tahun sebelumnya,” 

katanya, Rabu (17/11) di Hotel JS 

Luwansa, Jakarta.

Walaupun terkendala COVID-19, 

lanjut Dante, masing-masing 

daerah peraih penghargaan telah 

membuktikan bahwa rekonsiliasi dan 

kerja sama di bidang kesehatan telah 

dilakukan dengan baik di tingkat 

daerah.

“Ini menjadi motivasi ke depan 

untuk kabupaten/kota yang belum 

mendapatkan penghargaan. Hal ini 

memberikan spirit yang lebih dalam 

meningkatkan kesehatan di wilayah 

masing-masing,” ucap dr. Dante.

__

Sumber : www.sehatnegeriku.kemkes.go.id

Penghargaan bagi Pelaku Usaha
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Upaya Pelaksanaan PHBS di Pesantren

P
ondok pesantren memiliki 

andil yang sangat besar 

dalam  perjalanan sejarah 

perjuangan hingga  dalam 

mencetak dan mencerdaskan 

sumber daya bangsa dan negara. 

Pesantren atau lebih dikenal 

dengan istilah pondok pesantren, 

diakui sebagai model lembaga 

pendidikan Islam tertua di 

Indonesia yang mulai berkembang 

sejak zaman para pendakwah di 

tanah Jawa, Walisongo, sekitar 

abad 15. Kedudukan pesantren 

sejak dulu tidak hanya sekadar 

sebagai lembaga keagamaan dan 

lembaga pendidikan (pendidikan 

keagamaan), namun juga sebagai 

lembaga sosial kemasyarakatan 

(local community organization) 

yang memiliki pengaruh kuat 

di masyarakat. Terbukti, telah 

memberikan banyak kontribusi  

dalam meningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui berbagai 

aktivitas yang dilakukannya. 

Fakta itu menunjukkan bahwa, 

keberadaan pesantren memiliki 

posisi sangat strategis dalam 

membangun bangsa. Terlebih 

dengan jumlah pesantren di 

Indonesia saat ini, berdasarkan 

Data EMIS atau Education 

Management Information System, 

adalah 27.732 dengan jumlah 

santri sebanyak 3.666.467 

santri, sedangkan berdasarkan 

Pangkalan Data Pondok Pesantren 

Kementerian Agama tahun 2019, 

saat ini pesantren yang ada 

di Indonesia berjumlah 27.722 

pesantren dengan jumlah santri 

sebanyak 4.173.027 orang. 

Di era modern dan digital sekarang 

ini pesantren masih sangat 

tinggi tingkat peminatnya bagi 

orang tua maupun minat  anak  

sebagai pilihan untuk menempuh 

pendidikan. Dengan banyaknya 

pesantren yang adaptif terhadap 

kemajuan zaman dan berusaha 

menjawab tantangan masa depan 

dengan menjadi pondok pesantren 

modern yang mengkombinasikan 

ilmu umum dan agama, bahkan 

saat ini para orang tua di kota 

metropolitan pun turut menarik 

minat untuk menyerahkan anak-

anaknya menempuh pendidikan di 

pesantren. Dengan melihat potensi 

tersebut, hal ini menjadi penting 

untuk mendapatkan perhatian 

serius terhadap upaya pencegahan 

dan pengendalian penyakit yang 

mungkin timbul di kalangan santri 

di pondok agar berdampak pada 

peningkatan kesehatan yang 

optimal dan setingi-tingginya bagi 

warga di pesantren. Yang pada 

akhirnya  memiliki daya ungkit 

besar terhadap menciptakan 

generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan tangguh sebagai 

asset sumber daya manusia 

pembangunan nasional.

Perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) merupakan faktor 

utama penentu status kesehatan 

masyarakat pesantren (pimpinan 

pesantren, ustadz/ustadzah, 

santri, pegawai lainnya di 

pesantren). PHBS di Pesantren 
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adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran 

sebagai hasil pembelajaran, 

yang menjadikan masyarakat 

pesantren secara mandiri mampu 

mencegah penyakit, meningkatkan 

kesehatannya, serta berperan aktif 

dalam mewujudkan lingkungan 

sehat. Pentingnya menerapkan PHBS 

bagi masyarakat pesantren juga 

sesuai dengan amanat dari Undang-

undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Pasal 11)yang menegaskan 

bahwa setiap orang berkewajiban 

berperilaku hidup sehat untuk 

mewujudkan, mempertahankan, dan 

memajukan kesehatan yang setinggi-

tingginya. 

Berdasarkan peraturan menteri 

kesehatan RI No. 2269/ Menkes/PER/

XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan 

PHBS : PHBS adalah sekumpulan 

perilaku yang dipraktikkan atas 

dasar kesadaran sebagai hasil 

pembelajaran, yang seseorang, 

keluarga, kelompok atau masyarakat 

mampu menolong dirinya sendiri 

(mandiri) di bidang kesehatan dan 

berperan aktif dalam mewujudkan 

kesehatan masyarakat. Secara umum 

ada tujuh indikator PHBS di pesantren 

yang ditetapkan, yaitu :

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

di air mengalir

Menjaga Jarak

Menggunakan Masker dan/atau 

Face Shield

Buang Sampah pada Tempatnya 

Jajan di Kantin Sehat

Menggunakan Jamban Sehat

Mencuci tangan mengunakan 

sabun

Mengonsumsi makanan dan 

minuman sehat

Menggunakan jamban sehat

Mempertimbangkan adanya pandemi COVID-19 serta mengantisipasi permasalahan kesehatan yang saat ini banyak 

dialami oleh anak usia sekolah, maka ditetapkan PHBS di pesantren sebagai berikut: 

Mempertimbangkan adanya pandemi COVID-19 serta mengantisipasi permasalahan kesehatan yang saat ini banyak 

dialami oleh anak usia sekolah, maka ditetapkan PHBS di pesantren sebagai berikut: 

Membuang sampah di tempat 

sampah

Tidak merokok, tidak mengonsumsi 

Narkotika, Alkohol, Psikotropika 

dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Tidak meludah sembarang tempat,

Memberantas jentik nyamuk dan 

lain-lain dapat ditambahkan sesuai 

dengan kebutuhan.

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

7

7

8

9

10

Olahraga yang teratur dan terukur 

Memberantas Jentik Nyamuk

Tidak Merokok di Pesantren

Menimbang Berat Badan dan 

Mengukur Tinggi Badan setiap 6 

Bulan

Menjaga Kebersihan Diri 

Memelihara Kesehatan Reproduksi 

Memelihara Kesehatan Jiwa 

Mengkonsumsi Makanan Sehat 

Menggunakan Air Bersih Pesantren 

dapat menambahkan indikator 

PHBS yang dirasakan perlu untuk 

mengatasi permasalahan kesehatan 

yang dirasakan pesantren. 

1 1

12

13

14

15
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Kesehatan dan kebersihan merupakan 

hal yang mendapat perhatian besar 

dari agama Islam. Sebagaimana 

Abu Malik Al-Ash’ari mengungkap, 

bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Kebersihan adalah separuh dari 

iman.” Hal itu menunjukkan betapa 

pentingnya menjaga kebersihan 

hingga kedudukan kebersihan disebut 

sebagai separuh dari iman. Padahal 

iman seseorang tidak menjadi muslim. 

Jika hanya memiliki separuh iman, 

artinya keislamannya tidak sempurna. 

Bagaimana wujud perhatian Islam 

dalam memandang kebersihan 

dan kesehatan juga tampak 

dalam berbagai kegiatan ibadah 

yang diiringi dengan kewajiban 

membersihkan diri atau bersuci. 

Seperti ketika akan shalat, thawaf, 

membaca Al Qur’an, dan ibadah 

lainnya diwajibkan untuk berwudhu. 

Demikian halnya saat hadas besar 

harus bersuci dengan mandi 

junub. Selain itu, mendorong untuk 

membersihkan gigi (bersiwak 

atau gosok gigi). Seiring dengan 

menganjurkan untuk menjaga 

kebersihan, Islam memerintahkan 

agar menjaga kesehatan. Sebab, Allah 

SWT lebih mencintai mukmin yang 

kuat dan sehat, daripada seorang 

mukmin yang lemah. 

Abu Hurairah meriwayatkan, 

Rasulullah SAW pernah bersabda: 

Artinya: “Mukmin yang kuat 

lebih baik dan lebih dicintai Allah 

daripada Mukmin yang lemah.” (HR 

Al-Bukhari). Masih banyak dalil lain 

yang menunjukkan bahwa Islam 

sangat besar perhatiannya terhadap 

kebersihan dan kesehatan. Artinya, 

terkait dengan kedua hal ini memang 

bukanlah sesuatu yang asing 

bagi para santri atau masyarakat 

pesantren. 

Sebagai lembaga pendidikan agama 

Islam, bahkan dalil-dalil itu banyak 

dihafal oleh para santri. Namun tidak 

dipungkiri jika dalam pengamalannya 

sehari-hari di lingkungan pesantren 

banyak yang masih belum berjalan 

dengan baik. Banyak di antara 

pesantren akibat dari kurang 

disiplinnya dalam menjalankan 

perilaku hidup bersih dan sehat, 

menderita scabies, penyakit Infeksi 

Saluran Pernapasan Atas (ISPA), 

penyakit gastritis, dan penyakit kulit. 

Terutama penyakit kulit, bahkan bisa 

dikatakan cukup sulit dihindari oleh 

santri. 

Tidak lain penyebab utama penyakit 

tersebut rata-rata terjadi juga 

diakibatkan oleh kondisi kebersihan 

diri santri dan sanitasi lingkungan 

yang kurang baik. Itu turut 

memperkuat, jika meningkatkan PHBS 

Pesantren sangat penting. Demi 

terciptanya para santri yang sehat. 

Sebab, kesehatan menjadi faktor 

penting juga bagi mereka bisa lancar 

dalam belajarnya dan memahami ilmu 

yang dipelajari di pesantren.

__

Oleh : Bambang Purwanto
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Bali Bangkit dari Pandemi, 
Upacara Ngaben Dilakukan 

Terbuka dengan Protokol 
Kesehatan Ketat

P
Pandemi COVID-19 di 

Indonesia sudah mulai 

terkendali, beberapa sektor 

yang mengundang banyak orang 

pun perlahan mulai dibuka. Bali 

salah satunya. Upacara Ngaben 

yang dilakukan di area Pantai 

Matahari Terbit, Sanur, pada Jumat 

(8/10)  dihelat dengan menerapkan 

protokol kesehatan yang ketat.

Terkendalinya situasi pandemi 

memberikan peluang baru bagi 

‘Pulau Seribu Pura’ itu untuk 

bangkit dengan masterpiece nya 

di bidang pariwisata. Upacara 

Ngaben menjadi salah satu tujuan 

yang banyak dicari oleh wisatawan, 

dan kini digelar dengan protokol 

kesehatan yang ketat.

Pemuka Agama sekaligus Satgas 

COVID-19 wilayah Sanur, Mangku 

Praja mengatakan proses upacara 

Ngaben selama pandemi COVID-19 

sudah mengikuti aturan dari 

pemerintah.

Sebelumnya, Pengabenan terhenti 

selama satu tahun lebih, kemudian 

diganti dengan kremasi terbatas 

di krematorium untuk menghindari 

keramaian.

“Ini untuk upacara ngaben di Sanur 

ini sudah dirancang satu tahun 

yang lalu, tapi karena pandemi 

berlanjut terus maka acara ini 

sampai tertunda dua kali,” kata 

Mangku Praja di lokasi Ngaben, 

Sanur, Jumat (8/10).

Rencana pokok upacara Ngaben 

tersebut sebenernya tanggal 15 

Agustus tapi karena pandemi 

berlanjut maka upacar ditunda 

hingga tanggal 6 Oktober.

“Di dalam melaksanakan upacara 

di Sanur ini protokol kesehatan 

di Sanur sangat ketat sekali. Di 

tempat upacara baru masuk itu 

harus ada tempat cuci tangan,  

kedua ada hand sanitizer, ketiga 

setelah memuncaknya pandemi 

warga itu wajib mengikuti 

vaksinasi, kalau yang belum 

mengikuti vaksin tidak boleh 

masuk ke tempat acara,” tutur 

Mangku Praja.

Untuk memeriksa status vaksinasi 

pengunjung, panitia upacara 

mengharuskan mereka melakukan 

scan QR Code PeduliLindungi di 

pintu masuk.

Di samping itu, lanjut Mangku 

Praja, semua panitia yang 

tergabung dalam upacara tersebut 

telah dilakukan swab antigen 

sehari sebelum pelaksanaan dan 

penyemprotan disinfeksi tempat 

acara.

“Harapan saya dan masyarakat 

umumya di Sanur, saya mewanti-

wanti menginginkan supaya 

masyarakat dalam menjalankan 

new normal tetap mengikuti 

protokol kesehatan dan selalau 

menjaga imun tubuh dalam 

hal menjaga kesehatan supaya 



wartaKESMASEDISI 02 2021 47

pariwisata atau kehidupan di Bali 

bisa berjalan seperti semula,” ucap 

Mangku Praja.

Salah satu pengunjung dari jakarta 

Yulia mengatakan upacara Ngaben 

tersebut merupakan upacara besar, 

tapi sekaligus dengan adanya 

pandemi harus tetap berusaha 

menjaga diri dengan memakai 

masker.

“Dan kebetulan saya lihat semuanya 

bermasker dengan benar dengan 

tertib,” katanya.

Ia berharap pandemi COVID-19 cepat 

berlalu dengan mematuhi protokol 

kesehatan.

“Semoga pandemi cepat berlalu, kita 

semua harus patuhi peraturan dari 

pemerintah supaya ini cepat berlalu 

dan kita bisa kembali lagi menikmati 

liburan dengan lebih tenang lagi,” 

ucap Yulia.

__

Sumber : www.sehatnegeriku.kemkes.go.id
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Mengenal Lebih Dekat Pramuka 
Saka Bakti Husada

P
ramuka, tentu sudah banyak 

orang mengenal apa itu 

Pramuka, kependekan dari 

Praja Muda Karana yang berarti 

rakyat muda yang senang bekerja/

berkaya,. Apa itu pramuka “Saka 

Bakti Husada” atau lebih familiar 

disingkat dengan SBH, namun 

sebelumnya perlu kita ketahui 

apa itu Satuan Karya Pramuka 

(Saka). Satuan Karya Pramuka 

Bakti Husada adalah wadah 

anggota pramuka penegak dan 

pandega dalam mengembangkan 

pengetahuan, pembinaan, 

ketrampilan, pendidikan, 

pemberian kesempatan guna 

menyalurkan minat, bakat dan 

pengalaman para pramuka dalam 

berbagai ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam bidang kesehatan 

untuk membaktikan dirinya kepada 

masyarakat.

Satuan Karya Pramuka Bakti 

Husada diresmikan pada tanggal 

17 Juli 1985, dengan dilantiknya 

Pimpina Saka Bakti Husada 

tingkat Nasional Oleh Kwartir 

Nasional Gerakan Pramuka 

dan Kemudian dicanangkan 

oleh Menkes RI pada tanggal 

12 November 1985 sebagai Hari 

Kesehatan nasional di Magelang. 

Tujuan dibentuknya  SBH adalah 

mewujudkan kader  pemberdayaan 

masyarakat pembangunan di 

bidang kesehatan, yang dapat 

membantu melembagakan norma 

hidup sehat bagi semua anggota 

Gerakan Pramuka dan masyarakat 

dilingkungannya. Kegiatan 

“Kesakaan” dilaksanakan di gugus 

depan dan satuan karya Pramuka 

disesuaikn dengan usia dan 

kemampuan jasmani dan rohani 

anggotanya. Kegiatan Pendidikan 

tersebut dilaksanakan sedapat-

dapatnya dengan praktek berupa 

kegiatann nyata yag memberi 

kesempatan anggotanya untuk 

menerapkan sendiri pengetahuan 

dan kecakapannya dengan 

menggunakan perlengkapan yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Anggota Pramuka yang boleh 

mengikuti Saka adalah Pramuka 

Penegak dan Pandega dengan 

mengikuti syarat – syarat khusus. 

Dalam Saka terbagi menjadi 

beberapa bidang atau keahlian 

yang disebut Krida. Setiap Krida 

memiliki syarat kecakapan khusus 

yang harus ditempuh oleh setiap 

anggota guna memperoleh Tanda 

Kecakapan Khusus (TKK)
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Satuan Karya Pramuka (SAKA) 

merupakan suatu wadah yang 

digunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan serta kemampuan para 

anggotanya dalam bidang tertentu. 

Saka juga berfungsi untuk mengasah 

keterampilan anggotanya dalam 

melakukan tindakan/bukti nyata 

sebagai bentuk pengabdian kepada 

masyarakat dengan menerapkan 

prinsip dasar dan metode 

kepramukaan.

Saka dibentuk di Kwartir Ranting 

atas keinginan dan minat yang sama 

dari Pramuka Penegak dan Pramuka 

Pandega, disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi di wilayahnya. Saka 

dibentuk oleh dan berada di bawah 

wewenang, pengelolaan, pengendalian 

dan pembinaan Kwartir Ranting. 

Pengesahan suatu Saka dilakukan 

oleh Kwartir Cabang.  Jika, Kwartir 

Ranting belum mampu membentuk 

Saka, maka pembentukan Saka dapat 

dilaksanakan oleh Kwartir Cabang, 

dengan wewenang, pengelolaan, 

pengendalian, dan pembinaannya 

dilakukan oleh Kwartir Cabang.

Satu Saka beranggotakan sekurang– 

kurangnya 10 orang dan sebanyak– 

banyaknya 40 orang. Suatu Saka 

membidangi kecakapan tertentu, 

berdasarkan spesialisasi atau 

keterampilan khusus. Setiap Saka 

memiliki beberapa krida. Satu Saka 

terbagi menjadi sedikitnya 2 krida 

yang masing – masing beranggotakan 

5 – 10 orang.

Pengembangan jumlah anggota dan 

krida suatu Saka disesuaikan dengan 

kebutuhan. Saka bidang tertentu 

yang anggotanya lebih dari 40 orang 

akan dibagi ke dalam beberapa Krida 

yang sama bidangnya. Anggota Krida 

memilih Pemimpin Krida masing – 

masing dan Pemimpin Krida menunjuk 

seorang Wakil Pemimpin Krida. 

Anggota Saka membentuk Dewan 

Saka yang dipilih dari unsur – unsur:

1. Pemimpin Krida

2. Wakil Pemimpin Krida

3. Beberapa Anggota

Saka membentuk Majelis Pembimbing 

(Mabi) Saka yang anggotanya 

terdiri pejabat instansi pemerintah, 

tokoh masyarakat setempat, atau 

orang tua peserta pramuka. Majelis 

Pembimbing Saka adalah suatu 

badan yang memberi bimbingan dan 

bantuan moril, organisatoris, material 

dan finansial kepada Saka. Majelis 

Pembimbing bersidang sesuai dengan 

kebutuhan, dan ditentukan oleh Ketua 

Majelis Pembimbing.

Organisasi

Pengorganisasian Saka

Pembinaan Saka

Dalam setiap aktivitasnya, suatu 

Saka dibina oleh seorang Pamong 

Saka. Pamong Saka adalah pembina 

pramuka terutama pembina pramuka 

penegak/pandega/ anggota dewasa 

lainnya. 

Tugas dan Tanggung jawab Pamong 

Saka adalah:

Menjadi Pembina Saka serta 

bekerja sama dengan Majelis 

Pembimbing Saka yang menjadi 

tanggung jawabnya.

Mengusahakan instruktur, 

ketersediaan, perlengkapan, dan 

keperluan kegiatan Sakanya.

Mengadakan hubungan kerjasama 

yang baik dengan Pimpinan Saka, 

Kwartir, Majelis Pembimbing Saka, 

Gugus Depan dan Saka lainnya.

Mengelola pembinaan dan 

pengembangan Saka yang 

menjadi tanggung jawabnya.

1

2

3

4

Mengkoordinasikan instruktur 

dengan Dewan Kerja Saka yang 

ada dalam Sakanya

Menjadi anggota Mabi Saka

Menerapkan prinsip dasar dan 

metode kepramukaan serta sistem 

Among dalam kegiatan pembinaan 

Saka yang menjadi tanggung 

jawabnya.

Melaporkan perkembagan Sakanya 

kepada Kwartir dan Mabi Saka 

yang bersangkutan

6

5

7

8
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Selain Pamong Saka, untuk melatih 

anggota Saka maka di setiap 

Saka disiapkan Instruktur Saka. 

Instruktur Saka adalah seseorang 

yang mempunyai kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, dan 

keahlian khusus dibidang tertentu 

yang bersedia membantu Pamong 

Saka dalam peningkatan kemampuan 

dan keterampilan anggotanya.

Kegiatan kesakaan dilaksanakan 

di gugusdepan dan satuan karya 

Pramuka disesuaikan dengan usia 

dan kemampuan jasmani dan rohani 

peserta didik. Kegiatan pendidikan 

tersebut dilaksanakan sedapat-

dapatnya dengan praktik berupa 

kegiatan nyata yang memberi 

kesempatan peserta didik untuk 

menerapkan sendiri pengetahuan dan 

kecakapannya dengan menggunakan 

perlengkapan yang sesuai dengan 

keperluannya.

Krida-krida dalam Saka Bakti Husada, sebagai berikut:

Kecakapan Khusus Kelompok Kebaktihusadaan, sebagai berikut:

1. Bina PHBS di Rumah

2. Bina PHBS di Sekolah

3. Bina PHBS di Tempat umum

4. Bina PHBS di Instansi Pemerintah

5. Bina PHBS di Tempat kerja

1. Krida Bina Lingkungan Sehat

2. Krida Bina Keluarga Sehat

3. Krida Penanggulangan Penyakit

4. Krida Bina Gizi

5. Krida Bina Obat

6. Krida Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS)

1. Penyehatan Perumahan

2. Penyehatan Makanan & Minuman

3. Pengamanan Pestisida

4. Pengawasan Kualitas Air

5. Penyehatan Air

Krida Bina Lingkungan Sehat

1. Pemahaman Obat

2. Taman Obat Keluarga

3. Pencegahan dan Penanggulangan

    Penyalahgunaan Zat Adiktif

4. Bahan Berbahaya bagi Kesehatan

5. Pembinaan Kosmetik

Krida Bina Obat

1. Kesehatan Ibu

2. Kesehatan Anak

3. Kesehatan Remaja

4. Kesehatan Usia Lanjut

5. Kesehatan Gigi dan Mulut

6. Kesehatan Jiwa

Krida Bina Keluarga Sehat

Krida PHBS

1. Perencanaan Menu

2. Dapur Umum Makanan/Darurat

3. UPGK dalam Pos Pelayanan Terpadu

4. Penyuluh Gizi

5. Mengenal Keadaan Gizi

Krida Bina Gizi

1. Penanggulangan Penyakit Malaria

2. Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah

3. Penanggulangan Penyakit Anjing Gila

4. Penanggulangan Penyakit Diare

5. Penanggulangan Penyakit TB Paru

6. Penanggulangan Penyakit Kecacingan

7. Imunisasi

8. Gawat Darurat

9. HIV / AIDS

__

Oleh : Bambang Purwanto

Krida Penanggulangan Penyakit
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Dukungan Saka Bhakti Husada
Satuan Karya PramukBhakti Husada atau Saka Bhakti Husada (SBH) merupakan kelompok pemuda potensial 
yang ada di masyarakat turut bergerak katif sebagai relawan dalam melakukan upaya pencegahan covid-19 di 
tingkat pusat maupun di seluruh daerah.
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