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Siapapun orangnya pasti akan menempatkan unsur kesehatan menjadi 
paling utama, tak terkecuali. Hanya orang yang lalai saja yang akan 
menempatkan kesehatan pada posisi pelengkap penderita. Mereka 
baru menyadari kesehatan menjadi unsur paling utama, ketika 
kesehatan telah menjauh darinya. Misal, terkena kanker paru paru, 

jantung koroner, dll. Saat ini dirinya baru sadar, menempatkan kesehatan nomor 
wahid.

Karena banyak orang yang lalai akan betapa pentingnya nikmat sehat, maka 
perlu momentum, media dan cara untuk terus mengingatkan orang agar menyadari 
akan pentingnya kesehatan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
Agar tetap memprioritaskan kesehatan. Sebab tanpa kesehatan manusia tak 
mampu berbuat apa apa. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja tak 
mampu berbuat, walau sekedar menyuapkan makanan kedalam mulutnya. Ia harus 
mendapat bantuan orang lain melalui jarum infus.

Karenanya, momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang secara berulang 
terus dirayakan setiap tahun akan menjadi efektif untuk mengkampanyekan 
menjaga kesehatan masyarakat agar tetap sehat. Sehingga masyarakat Indonesia 
terus menerus menyadari dan berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Hanya saja, sekalipun kampanye untuk hidup sehat sudah digaungkan oleh 
banyak pihak, sejak dahulu kala, tetap saja masih banyak yang belum dapat 
melaksanakan hidup secara baik dan sehat. Akibatnya, masih banyak masyarakat 
menderita penyakit tidak menular, karena pola makan dan pola hidup yang tidak 
sehat. Seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, narkoba dan makanan siap saji 
yang banyak menggunakan zat pengawet.

Belum lagi jenis penyakit infeksi yang juga masih tinggi, akibat penularan 
dan penyebaran yang tidak terantisipasi oleh masyarakat akibat lalai. Disinilah 
pentingnya momentum HKN untuk terus mengingatkan dan mengkampanyekan 
kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Jadi, sampai kapanpun momentum HKN akan tetap penting sebagai upaya 
mengkampayekan untuk hidup bersih dan sehat. Termasuk HKN 2017 yang 
mendapat respon luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat dan para pengampu 
kebijakan, terutama program promosi kesehatan.

Wajar dan pantas, bila HKN tahun ini menjadi momentum untuk menggelorakan 
gerakan masyarakat hidup sehat melalui kegiatan aktifitas fisik, makan buah dan 
sayur, serta pemeriksaan kesehatan secara teratur ke pelayanan kesehatan.

Karena tabiat manusia mudah sekali lupa, maka upaya terus mengkampayekan 
sebagai cara mengingatkan masyarakat tak boleh dikurangi, tapi justru harus 
ditambah dengan momentum lain yang dapat menjadi tempat mengkampanyekan 
hidup sehat. Teruslah kampanyekan hidup sehat, kapan dan pada momentum apa 
saja, hingga masyarakat menjadi paham dan sadar akan pentingnya perilaku hidup 
sehat untuk diri, keluarga dan masyarakat.l
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Dear redaksi, saya ingin menanyakan apakah untuk ISO 
terkait persyaratan Izin edar dapat digantikan dengan 
dokumen lain?

Fauzan - Jakarta

Jawab:
Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait perihal 
tersebut, mohon maaf seluruh persyaratan untuk 
membuat izin edar harus di penuhi, termasuk 
persyaratan terkait dokumen ISO. Demikian kami 
sampaikan, semoga berkenan. Salam sehat!
---------------------------------------------------------------------------

Salam redaksi, saya ingin bertanya, di mana saya bisa 
melakukan konsultasi alat kesehatan?

Siti – Jakarta 

Jawab:
Terima kasih Ibu Siti atas pertanyaannya. Ibu bisa 
melakukan konsultasi alat kesehatan melalui email 
konsultasi.alkescd@gmail.com, kemudian silahkan isikan 
data dan pertanyaan yang ingin dikonsultasikan dan 
tunggu konfirmasi balik terkait jadwal konsultasi. Demikian 
kami sampaikan, semoga berkenan. Salam sehat!
---------------------------------------------------------------------------

Dear redaksi, saya ingin menanyakan, bagaimana cara 
mengecek produk yang sudah mendapatkan izin edar 
dari Kemenkes?

Jumadi – Sumut

Jawab:
Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengecek 
produk yang sudah mendapatkan izin edar dari Kemenkes 
Anda dapat mengunjungi website http://regalkes.depkes.
go.id, kemudian di laman link terkait ada E-Info silahkan 
di klik dan lanjutkan pencarian informasi mengenai izin 
edar produk yang ingin bapak ketahui. Demikian kami 
sampaikan, semoga berkenan. Salam sehat!
---------------------------------------------------------------------------

Dear redaksi, saya ingin menanyakan untuk acara 
puncak HKN apakah harus memakai kaos Germas? 
Kemudian untuk lomba fotonya apakah harus diupload 
hari itu juga?

Sinta – Jawa Barat

Jawab:
Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait acara puncak 
HKN ke-53, apabila memiliki baju Germas silakan 
dipakai, namun apabila tidak memiliki boleh memakai 
baju apa saja. Untuk lomba foto harus diupload pada 
hari itu juga. Dekimian informasi dari kami, semoga 
berkenan. Salam sehat!

LENTERA 72-73
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Info Sehat

Daun Kelor 
yang Super

Peribahasa “Dunia tak selebar 
daun kelor” menunjukkan 
betapa mungilnya daun 
hijau bernama latin Moringa 
Oleifera itu. Di balik 

bentuknya yang dipandang sebelah 
mata, ada manfaat besar bagi manusia.

Daun kelor berbentuk oval dan 
tumbuh bersusun setinggi 7-11 meter. 
Biasanya mudah ditemui di antara 
semak-semak kebun rumah sebagai 

bahan sayur bening. Selain bermanfaat 
sebagai sumber nutrisi, kelor selalu 
dikaitkan dengan hal-hal gaib.

Mitos yang tersebar menyebut 
kelor ditanam di sekitar rumah sebagai 
penangkal tuyul atau jin yang konon 
kerap mencuri uang. Namun pada 
zaman modern, peneliti menemukan 
khasiat daun kelor sebagai obat herbal 
yang dapat membantu menyembuhkan 
berbagai penyakit.
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Menyehatkan mata 
Kandungan vitamin A yang ada di daun 
kelor sangat baik untuk mata,terutama 
mengurangi risiko kelainan mata plus, 
minus, silinder, dan katarak.

Menjaga

kesehatan ginjal 
Secara umum, mengonsumsi makanan 
sehat otomatis membantu kerja ginjal 
lebih optimal. Mengonsumsi daun kelor 
secara rutin membuat kesehatan ginjal 
terjaga.

Mengobati reumatik 
Daun kelor dapat mengurangi rasa 
sakit di persendian dan mengurangi 
penumpukan asam urat di sendi, 
termasuk untuk mengatasi pegal linu 
dan nyeri.

Menguatkan tulang 
Kalsium yang terkandung di daun 
kelor sangat dibutuhkan bagi anak-
anak hingga remaja karena dapat 
memperkuat tulang.

Mengatasi anemia 
Kandungan zat besi dalam daun kelor 
dapat menjadi penambah darah. 
Sehingga berkhasiat untuk mengatasi 
anemia atau kekurangan darah.

(INDAH)

Badan kesehatan dunia WHO 
bahkan menganjurkan bayi dan 
anak-anak dalam masa pertumbuhan 
mengonsumsi daun kelor. Lantaran 
kandungan potasium, kalsium, vitamin 
C dan A cukup tinggi plus kandungan 
proteinnya setara dengan susu. 

Khasiat lain yang dirangkum dari 
berbagai sumber  menyebutkan bahwa 
kelor sangat menyehatkan tubuh, 
diantaranya:
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Info Sehat

Setiap manusia 
terutama wanita pasti 
membutuhkan kosmetik 
untuk perawatan dengan 
tujuan memberikan 

dampak kecantikan dan kesehatan 
pada kulit tubuh. Kosmetik memang 
sulit dipisahkan dari wanita. 

Kosmetik merupakan produk 
yang  digunakan di luar tubuh 
manusia (kulit, rambut, kuku, bibir, 
gigi, mulut dan organ genital bagian 
luar) untuk membuat tubuh jadi 
bersih, wangi, merubah penampilan, 
dan memelihara tubuh. Beberapa 
orang mungkin masih awam dalam 
pemilihan kosmetik yang tepat. 

Jika tidak berhati-hati, 
penggunaan kosmetik dapat 

menimbulkan akibat buruk bagi  
pemakaiannya. Banyak efek 
yang ditimbulkan oleh pemakaian 
kosmetik yang justru dapat 
mengurangi manfaat dari kosmetik 
itu sendiri. 

Beberapa efek tidak diinginkan 
yang mungkin terjadi saat 
pemakaian kosmetik diantaranya  
kulit gatal, timbul kemerahan pada 
kulit, bengkak dan rasa panas atau 
terbakar atau perih yang berlebihan. 
Jika hal tersebut terjadi, segera 
hentikan pemakaian kosmetik 
tersebut, apabila efek berlanjut 
segera hubungi dokter, dan laporkan 
kepada produsen (customer service) 
atau toko tempat Anda membeli 
kosmetik tersebut. (ARS)

‘Rambu’ Memilih 
dan Menggunakan 

Kosmetik

Tips memilih
kosmetik
l Pilih kosmetik sesuai dengan 

kebutuhan kulit
l Perhatikan Label (nomor notifikasi 

(POM NA XXXXX), komposisi 
bahan, netto, nama dan alamat 
lengkap produsen atau distributor, 
tanggal kadaluarsa, nomor batch, 
kegunaan, cara penggunaan, 
perhatian, dan peringatan

l Perhatikan perubahan isi produk 
(warna, bau, dan konsistensi)

l Pastikan kemasan dalam keadaan 
baik. 

l Tips memakai kosmetik 
l Kenali jenis kulit atau rambut 

(normal, berminyak, kering atau 
kombinasi), 

l Baca dengan teliti dan ikuti cara 
penggunaan, perhatikan peringatan 
dan perhatian pada label, 

l Pastikan tangan dalam keadaan 
bersih saat menggunakannya, 

l Selesai menggunakan tutup dengan 
rapat dan letakkan pada tempat 
yang sesuai, biasanya dalam 
kemasan terdapat keterangan cara 
penyimpanan seperti pada suhu 
kamar, lemari es, atau tidak boleh 
terkena sinar matahari. 

l Hindari pemakaian kosmetik dan 
alat kecantikan bergantian dengan 
orang lain. 
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BEBERAPA wanita menginginkan 
kulit menjadi cerah dan putih. Mereka 
berusaha membuat kulitnya putih 
dengan berbagai cara salah satunya 
memakai krim pemutih wajah baik 
dari dokter maupun membeli bebas 
di pasaran. Padahal kulit cantik tidak 
harus putih. Berikut beberapa tip bijak 
menggunakan produk pencerah kulit.
l Hindari bahan yang dilarang dalam 

kosmetik misalnya: hydroquinone, 
merkuri, Retinoic acid (tretinoin), 
dan azelaic acid.

l Hindari paparan langsung sinar 
matahari (gunakan payung atau 
masker penutup kulit wajah).

l Baca dengan teliti dan ikuti cara 
penggunaan.

l Segera hentikan pemakaian bila 
terjadi efek yang tidak diinginkan 
(kemerahan, gatal, rasa perih, dan 
panas pada kulit yang berlebihan), 
bila efek masih terus berlanjut 

segera hubungi dokter dan 
laporkan ke produsen, distributor 
atau toko tempat membeli. 

Untuk membuat kulit nampak cerah 
dan sehat tidak hanya berasal 
dari luar saja yaitu menggunakan 
kosmetik namun juga harus 
diupayakan dari dalam tubuh yaitu 
dengan mengonsumsi makanan 
sehat dan memelihara kesehatan 
rohani. Cobalah hal-hal berikut untuk 
mewujudkannya. 

l Melakukan PHBS (Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat), 

l Gunakan kosmetik sesuai 
kebutuhan secara teratur, 

l Gunakan pelembab sesuai jenis 
kulit, 

l Tidak merokok,
l Melindungi kulit dari paparan sinar 

matahari,  
l Mengonsumsi makanan sehat, 
l Perbanyak minum air putih,
l Tidur, istirahat dan olah raga yang 

cukup dan mengelola stress. 

Tip Memilih Produk Pencerah Kulit
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Info Sehat

Gagal ginjal akut [acute 
kidney injury, AKI] 
merupakan problematika 
kesehatan global terkait 
dengan tingginya 

mortalitas, morbiditas, dan biaya layanan 
kesehatan. Sekitar 13,3 juta pasien per 
tahun menderita AKI. Sekitar 1,7 juta 
kematian per tahun diakibatkan oleh AKI. 
Di Amerika, beban biaya AKI mencapai 
$10 milyar. Insiden AKI mencapai 3 
kasus per 1000 orang populasi, dengan 
5–7% pasien dirawat di RS.  

Prerenal, Postrenal dan
Ginjal Intrinsik

Penyebab AKI digolongkan menjadi 
tiga macam, yakni prerenal, postrenal, 
ginjal intrinsik. Penyebab prerenal 
berupa perfusi ginjal yang tidak cukup 
disebabkan oleh hipovolemia, gagal 
jantung kongestif, sirosis, sepsis. 
Penyebab postrenal berupa sumbatan 
kandung kemih akibat pembesaran 
prostat dan kanker prostat pada pria, 
kanker ginekologis terutama kanker 
serviks pada perempuan, fibrosis 
retroperitoneal, fibrosis uretra, batu 
uretera, batu/massa di  kandung 

kemih, nekrosis papilar, kandung kemih 
neurogenik, oklusi vena ginjal bilateral 
dan obstruksi intratubular karena 
presipitasi berbagai substansi seperti 
acyclovir atau indinavir.

Penderita dengan kedua ginjal yang 
masih berfungsi dan sumbatan bilateral 
akan menyebabkan AKI. Penyebab 
ginjal intrinsik diantaranya berupa 
radang ginjal [glomerulonefritis], nefritis 
interstitial alergika dan nekrosis tubular 
akut. Sedangkan faktor risiko AKI 
meliput usia tua, riwayat penyakit ginjal 
kronis sebelumnya, kencing manis, dan 
proteinuria. 

Dan berbagai perubahan 
fungsi vaskuler juga memengaruhi 
perkembangan AKI. Inflamasi 
diperantarai sebagian oleh perlekatan 
leukosit terhadap sel-sel endotelial 
yang terpengaruh. Infiltrasi sel radang 
merupakan karakteristik awal yang 
menonjol di kapiler-kapiler vasa recta 
medula bagian luar mengikuti cedera. 
Ada peningkatan ekspresi permukaan 
molekul-molekul adhesi leukosit ICAM-
1 dan P dan E-selectin pada sel-sel 
endotel sebagai respon terhadap 
cedera. 

Autofagi diinduksi di ginjal sebagai 
respon terhadap AKI dan pelindung 
terhadap cedera ginjal. Hal itu diinisiasi 
oleh enkapsulasi protein-protein 
sitoplasmik dan organel-organel di 
autofagosom, yang menyatu dengan 
lisosom untuk degradasi.

Untuk membedakan AKI 
prerenal dan renal, dokter akan 
merekomendasikan tes diagnostik 
berupa sodium urin, ekskresi fraksional 
natrium, osmolalitas urin atau plasma, 
indeks gagal ginjal, rasio BUN atau 
kreatinin.

Potret Klinis
Gejala yang muncul dan sering 

dirasakan penderita berupa rasa lelah, 
selera makan menurun dan mual. Serta 
gangguan ritme jantung [aritmia] karena 
ketidakseimbangan elektrolit dan 
asidosis. 

Dokter akan menemukan kelainan 
sistem saraf berupa perubahan status 
mental, delirium, mengantuk, gangguan 
otot [berupa mioklonus, fasikulasi, kram 
otot], kejang, tremor [jenis flapping, 
asterixes], gatal-gatal, kram otot, efusi 
pericardial dan nyeri panggul.
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Gagal 
Ginjal 
Akut, 
Siapa 

Takut?
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Biomarker
Biomarker cedera ginjal bermanfaat 

untuk diagnosis dini AKI. Kandidat-
kandidat awal termasuk cystatin C, 
neutrophil gelatinase–associated 
lipocalin (NGAL), kidney-injury molecule 
1 (KIM-1), dan liver fatty acid binding 
protein (LFABP). 

Tahun 2008, tujuh biomarker 
nefrotoksisitas dikualifikasi FDA 
untuk digunakan pada hewan dan 
manusia.  Misalnya KIM-1 urin, beta-2-
mikroglobulin, 
sistatin C, klusterin, trefoil factor-3, 
albumin, dan protein total. Berbagai 
marker seperti NGAL urin, IL-18 urin, 
dan LFABP telah dipelajari di berbagai 
kondisi.

Tahun 2014, tissue inhibitor of 
metalloproteinases and insulin-
like growth-factor binding protein 7 
(TIMP2*IGFBP7) menjadi biomarker 
pertama untuk prediksi risiko AKI yang 
disetujui di USA. 

Penanganan AKI
Tata laksana AKI tergantung dari 

penyebab yang mendasari serta 
komplikasi terkait. Beberapa kondisi 
(seperti glomerulonefritis) perlu terapi 

spesifik. Strategi mengatasi AKI adalah 
mengidentifikasi-mengoreksi penyebab 
prerenal-postrenal, mencatat intake 
atau output harian, mengoptimalisasi 
cardiac output untuk mempertahankan 
perfusi ginjal, mengikuti saran ahli 
nutrisi, mewaspadai infeksi. Sel punca 
bersama optogenetik berpotensi 
mengatasi AKI.

Indikasi hemodialisis pada penderita 
AKI mencakup kelebihan volume, 
hiperkalemia progresif atau parah, 
asidosis metabolik berat yang refrakter 
terhadap terapi medis, komplikasi 
uremik lanjutan (ensefalopati, 
perikarditis, diatesis perdarahan)

Terapi nonfarmakologis AKI 
dilakukan dengan menghentikan 
medikasi nefrotoksik, memonitor 
keseimbangan cairan-elektrolit 
untuk mencegah kelebihan cairan, 
hiperkalemia, hiperfosfatemia, 
hipermagnesemia, modifikasi 
diet (energi 120–150 KJ/kg/hari; 
pembatasan kalium 60 mEq/hari, 
pembatasan sodium 90 mEq/hari; 
fosfor 800 mg/hari, suplementasi 
protein 0,6-1,4 gram/kg/hari tergantung 
persyaratan dialisis), menimbang berat 
badan setiap hari, modifikasi dosis obat 
atau mengetahui jadwal medikasi yang 
diekskresikan ginjal.

Strategi efektif pencegahan AKI 
berupa hidrasi isotonik intravena, 
dosis tunggal harian aminoglikosida, 
penggunaan formulasi lipid dari 
amfoterisin B, penggunaan media 
kontras nonionik iso-osmolar. 

Pemahaman-penatalaksanaan 
secara komprehensif membuat AKI 
teratasi dengan baik. Jadi, gagal ginjal 
akut, siapa takut? (dr. Dito Anurogo)

SUMBER: SCIENCEDIRECT.COM
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Menteri Kesehatan 
(Menkes) RI Nila F. 
Moeloek menyatakan 
bahwa peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional 

(JKN) yang termasuk pasien penyakit 

PEMBIAYAAN PENYAKIT 
KATASTROPIK TETAP 
DITANGGUNG JKN

katastopik tetap akan ditanggung 
pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan. 
Karena sampai saat ini pemerintah 
belum merencanakan sistem cost 
sharing dalam penerapan JKN. “Jika 
dicabut, namanya bukan lagi asuransi 

jaminan kesehatan nasional,” ujar 
Nila saat berada di Majalengka, Jawa 
Barat, Senin (27/11) seperti dilansir 
beritakebumen.info. 

Di Indonesia disebut ada 8 
jenis penyakit katastropik yang 
pembiayaannya ditanggung oleh 
pemerintah melalui program JKN yakni 
jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, 
sirosis hepatitis, thalassemia, leukemia 
dan hemophilia. Kedelapan jenis 
penyakit ini berbiaya tinggi dan dapat 
membahayakan jiwa.

Untuk itu Menkes mengimbau 
kepada seluruh penyedia layanan jasa 
kesehatan tetap memberikan pelayanan 
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kepada seluruh peserta JKN termasuk 
kepada pasien penyakit katastropik 
yang tetap ditanggung oleh BPJS selaku 
operator program JKN. “Kepada seluruh 
fasilitas kesehatan yang melaksanakan 
program Jaminan Kesehatan Nasional 
diharapkan tetap memberikan pelayanan 
kesehatan yang sebaik-baiknya kepada 
peserta JKN termasuk pelayanan 
kesehatan pada penyakit-penyakit 
katastropik,” kata Menkes.

Sementara itu Direktur Utama 
BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, 
mengatakan hingga saat ini belum 
ada rumusan kebijakan baru terkait 
upaya menutupi deficit keuangan di 
BPJS. Hal ini sekaligus menegaskan 
bahwa peserta JKN yang menjadi 
pasien penyakit katastropik tetap 
ditanggung pembiayaannya oleh BPJS. 
“Tetap ditanggung semua sama BPJS 
Kesehatan, tidak ada keputusan apapun 
soal itu,” sebut Fahmi dikutip dari laman 
kontan.co.id.

Pada tahun 2016, sekitar 21,84% 
dari total seluruh biaya pelayanan 
kesehatan BPJS atau sebesar Rp 14,692 
triliun diperuntukan untuk membiyai 
pasien penyakit katastropik.  Ada pun 

rincian pembiayaannya sebagai berikut 
untuk penyakit kanker Rp 2,35 triliun, 
penyakit gagal ginjal Rp 2,592 triliun, 
penyakit stroke Rp 1,288 triliun, penyakit 
thalassemia Rp 485,193 miliar, penyakit 
sirosis hepatitis Rp 232,958 miliar, 
penyakit leukemia Rp 183,295 miliar, 
penyakit hemophilia Rp 119,64 miliar.

Melihat permasalahan keuangan 
BPJS yang disebut mengalami 
kerugian, menurut Menkes Nila yang 
harus dilakukan oleh BPJS bukan 
menghentikan pembiayaan, melainkan 
menggencarkan kegiatan-kegiatan 
promotif dan preventif seperti skrining 
kesehatan, pelaksanaan Program 
Indonesia Sehat dengan Pendekatan 
Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS). Menkes 
meyakini dengan menggencarkan pola 
hidup sehat di masyarakat, polamakan 
yang benar, dan pemeriksaan kesehatan 
rutin berpotensi mencegah munculnya 
penyakit katastropik. “Dengan begitu, 
pola pikir warga dapat berubah dari 
pengobatan menjadi pencegahan 
penyakit. Kami akan terus menggalakkan 
edukasi kesehatan melalui puskesmas,” 
ujar Menkes. (Didit)
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Akhirnya, 30 item 
rekomendasi kesehatan 
haji keluar dari proses 
hasil evaluasi nasional 
penyelenggaraan 

kesehatan haji 2017 yang 
diselenggarakan 1-4 November 2017 
di Hotel Bidakara, Jakarta. Ke-30 
rekomendasi tersebut mencakup 
pembinaan dan pelayanan kesehatan 
haji, baik di tanah air sampai Saudi 
Arabia. Item rekomendasi yang paling 
menjadi sorotan berkenaan dengan 

TIGAPULUH ITEM 
REKOMENDASI 
KESEHATAN HAJI

istitha’ah kesehatan haji.
Menurut Kapuskes Haji dr. Yusup 

Singka, pembinaan kesehatan Jemaah 
haji bertujuan untuk mewujudkan dan 
menjaga kondisi istitha’ah kesehatan 
pada Jemaah haji. Sedangkan proses 
pembinaan kesehatannya meliputi; 
masa tunggu dan masa keberangkatan, 
sesuai Petunjuk Teknis Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016, 
yakni Pemeriksaaan dan Pembinaan 
Kesehatan Haji Mencapai Isthita’ah 
Kesehatan Jemaah Haji Menuju 

Keluarga Sehat. 
Lebih lanjut Kapuskes Haji 

mengatakan, Istitha’ah Kesehatan 
Jemaah Haji merupakan salah satu 
syarat wajib haji menurut Syariat 
Islam dan perlu dijadikan dasar dalam 
penyelenggaraan haji di Indonesia. 
Selain dalam Al-quran, Istitha’ah juga 
disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) tentang Istitha’ah 
dalam melaksanakan Ibadah Haji 
tertanggal 2 Februari 1979.

Istitha’ah Kesehatan Jemaah 
Haji merupakan kemampuan jemaah 
haji dari aspek kesehatan yang 
meliputi fisik dan mental yang terukur 
dengan pemeriksaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Sehingga 
jemaah haji dapat menjalanankan 
ibadahnya sesuai ‘ tuntunan Agama 
Islam. 

“Bagi mereka yang tidak memenuhi 
syarat Istitha’ah kesehatan sesuai 
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pemeriksaan kesehatan, maka diyakini 
tidak akan memiliki kemampuan untuk 
menjalankan Rukun dan Wajib haji 
yang sarat dengan aktifitas fisik serta 
beradaptasi terhadap lingkungan di 
Arab Saudi. Selain itu, diprediksi dapat 
mengancam keselamatan Jemaah haji,” 
jelas Kapuskes haji. 

Menurutnya, penetapan Istitha’ah 
Kesehatan Jemaah Haji dilaksanakan 
di kabupaten/kota sesuai dengan 
Permenkes Nomor 15 Tahun 2016. 
Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji  yang 
ditetapkan harus diimplementasikan 
dan mendapatkan dukungan 
kebijakan dari Menteri Agama sebagai 
Koordinator Penyelenggaraan Haji di 
Tingkat Nasional.

Rekomendasi juga menetapkan 
Istitha’ah Kesehatan Jemaah haji 
dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara 
Kesehatan Haji Kabupaten/Kota yang 
dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/
Walikota yang dapat didelegasikan 
kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota sebagai Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain itu, Berita Acara Penetapan 
Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji 
sebagaimana terlampir dalam 
Permenkes Nomor 15 tahun 2016 akan 
menjadi salah satu syarat PELUNASAN 
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) dan acuan untuk menerbitkan 
Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA). 
Bagi yang tidak memenuhi syarat 
Istitha’ah kesehatan, diusulkan untuk 

ditunda keberangkatannya dan tidak 
perlu melakukan pelunasan BPIH serta 
tidak dikeluarkan SPMA. 

Menurut Kapuskes Haji, penetapan 
Istitha’ah kesehatan haji merupakan 
hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah 
haji yang terstandar (Scientific 
Judgement) yang dihubungkan dengan 
aktifitas, situasi dan kondisi lingkungan 
(iklim, cuaca dan sosial) di Arab Saudi.

Scientific Judgement yang 
menetapkan kriteria penyakit yang 
memenuhi syarat istitha’ah, memenuhi 
syarat istitha’ah dengan pendampingan, 
tidak memenuhi syarat istitha’ah 
sementara, dan tidak memenuhi syarat 
istitha’ah yang termaktub dalam pasal 
9 s/d pasal 13 Permenkes Nomor 15 
tahun 2016, perlu mendapat dukungan 
kebijakan dan komitmen secara utuh 
oleh para pihak terkait penyelenggaraan 

haji terutama oleh pihak Kementerian 
Agama dan perlu pemahaman, 
dukungan para ulama dan masyarakat 
Islam.

“Untuk menjamin pembinaan, 
pelayanan dan perlindungan kesehatan 
kepada Jemaah Haji, perlu peningkatan 
program kesehatan haji terintegrasi 
dengan target individual atau kelompok 
Jemaah haji agar Jemaah haji dapat 
menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat, mengantisipasi cuaca panas di 
Arab Saudi,” ujarnya.

Selanjutnya, Kapuskes Haji 
menjelaskan agar pembinaan kesehatan 
Jemaah haji dapat lebih optimal maka 
diperlukan kerjasama lintas program 
untuk meningkatkan kegiatan pembinaan 
kesehatan Jemaah haji melalui upaya 
kesehatan berbasis masyarakat 
(UKBM). Termasuk peningkatan 
kebugaran, pengendalian penyakit tidak 
menular dan menular dan pembinaan 
kesehatan jiwa melalui pemanfaatan 
Posbindu, Posyandu Lansia dengan pola 
pendekatan keluarga.

Untuk melaksanakan program 
penyelenggaraan kesehatan haji di 
Arab Saudi, perlu program pembinaan, 
pelayanan dan perlindungan oleh 
Tim Promosi Preventif (TPP), Tim 
Kuratif Rehabilitatif (TKR) dan Tim 
Gerak Cepat (TGC). Untuk itu, perlu 
penambahan kuota petugas kesehatan 
haji di masa mendatang, mengingat 
tantangan yang semakin kompleks,  
jumlah Jemaah haji yang semakin besar 
dengan proporsi risiko tinggi sekitar 
63%-67% setiap tahunnya. [P]
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Antibiotik, obat 
untuk mematikan 
atau menghambat 
pertumbuhan bakteri 
penyebab infeksi, 

bukan mematikan virus atau jamur, 
tergolong obat keras sehingga 
penggunaannya harus dengan resep 
dokter. Namun banyak masyarakat 
sering mengonsumsi antibiotik dengan 
tidak tepat. Direktur Jenderal Farmasi 
dan Alat Kesehatan, Kemenkes, Maura 
Linda Sitanggang pada Konferensi Pers 
Pekan Kesadaran Antibiotik, di Gedung 
Kemenkes, Selasa (14/11) mengatakan 
bahwa penggunaan antibiotik harus 

BAHAYA PENGGUNAAN 
ANTIBIOTIK TANPA RESEP 
DOKTER

berdasarkan resep dokter. “Resistensi 
antibiotik terjadi karena tidak patuh 
aturan pakai dan tanpa resep dokter,” 
kata Maura.

Kenyataan yang ada, banyak 
masyarakat yang meminum antibiotik 
ketika sakit ringan seperti batuk pilek 
dan diare, tanpa resep dokter dan 
tidak mematuhi aturan.Padahal, batuk 
pilek bukan disebabkan oleh bakteri 
tapi oleh virus. Masalahnya, jika 
penggunaan antibiotik tidak dikontrol 
akan terjadi resistensi antibiotik 
yang secara klinis membahayakan 
tubuh manusia. Resistensi antibiotik 
dipercepat oleh penggunaan antibiotik 

secara berlebihan atau tidak rasional, 
serta pencegahan dan pengendalian 
infeksi yang buruk. Menurut WHO, 
resistensi bakteri terjadi ketika bakteri 
menjadi kebal terhadap antibiotik yang 
pada awalnya efektif untuk pengobatan 
infeksi yang disebabkan oleh bakteri 
tersebut.

Sekretaris Komite Pengendalian 
Resistensi Anti Mikroba, Mariyatul 
Qibtiyah mengatakan dalam tubuh 
manusia terdapat bakteri baik dan 
bakteri jahat. Resistensi terjadi ketika 
seseorang menggunakan antibiotik 
dengan tidak rasional sehingga 
memperbanyak jumlah bakteri jahat dan 
menekan jumlah bakteri baik.

Efeknya akan terjadi masalah 
kesehatan diantaranya gangguan ginjal, 
gangguan hati, gangguan kehamilan 
dan janin. Karena itu, kata Qibtiyah, 
masyarakat harus bijak menggunakan 
antibiotik.

Data WHO 2013, angka kematian 
akibat resistensi bakteri sebanyak 700 
ribu orang per tahun. Jika dibiarkan, 
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pada 2050 angka kematian tersebut 
bisa meningkat menjadi 10 juta per 
tahun. Resistensi ini tidak hanya 
masalah Indonesia, tapi juga menjadi 
masaah dunia.

Pengunaan Antibiotik Tak 
Tepat Pengaruhi Ekonomi

Selain berdampak secara klinis, 
berdampak pula secara ekonomi. 
Resistensi antibiotik menyebabkan 
biaya pengobatan lebih tinggi, dan 
meningkatkan angka kematian. Maura 
menambahkan jika angka kematian 
mencapai 10 juta jiwa per tahun pada 
2050, total gross domestic product akan 
kehilangan sekitar 100 triliun dolar AS. 

Bila hal ini tidak segera diantisipasi, 
akan mengakibatkan dampak negatif 
pada kesehatan, ekonomi, ketahanan 
pangan dan pembangunan global, 
termasuk membebani keuangan 
negara. Karena itu, beberapa hal yang 
harus diperhatikan oleh masyarakat, 
yakni antibiotik hanya untuk infeksi 
bakteri, tidak membeli antibiotik tanpa 
resep dokter, tidak menyimpan antibiotik 

di rumah, dan tidak memberikan 
antibiotik sisa kepada orang lain.

Peran Apoteker Penting
Selain itu, peran apoteker diperlukan 

dalam pemberian antibiotik kepada 
masyarakat baik di klinik, rumah sakit, 
maupun apotek. Apoteker sebagai 
tenaga kesehatan yang berwenang 
dalam pemberian obat, perlu 
mengontrol dengan baik penyerahan 
antibiotik di apotek maupun klinik dan 
rumah sakit. Masyarakat juga agar tidak 
menggunakan antibiotik tanpa diagnosa 
dokter terlebih dahulu.

Diharapkan apoteker dapat 
melakukan pemantauan dan evaluasi 
dari penggunaan antibiotik di fasilitas 
kesehatan dan masyarakat. Selain 
apoteker, masyarakat dituntut cerdas 
menggunakan obat. Kementerian 
Kesehatan mengemasnya dalam 
program Gerakan Masyarakat Cerdas 
Menggunakan Obat (GeMa CerMat).

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan 
RI nomor HK.02.02/MENKES/427/2015, 
GeMa CerMat adalah upaya bersama 

pemerintah dan masyarakat melalui 
rangkaian kegiatan dalam rangka 
mewujudkan kepedulian, kesadaran, 
pemahaman, dan keterampilan 
masyarakat menggunakan obat secara 
tepat dan benar.

Cerdas menggunakan obat artinya 
tahu cara memilih, mendapatkan, 
menggunakan, menyimpan, hingga 
membuang obat. Masyarakat pun harus 
paham terkait kandungan dalam obat, 
khasiat, dosis, cara menggunakan, dan 
efek samping.

Hal-hal yang perlu jadi perhatian 
dalam memilih obat adalah kandungan 
zat berkhasiat bukan merk dagang, 
riwayat alergi atau sensitive terhadap 
obat, kondisi hamil atau berencana 
hamil, kondisi menyusui, harga eceran 
tertinggi obat, bentuk sediaan, dan 
kondisi sedang menggunakan obat.

Selain cerdas dalam menggunakan 
obat, masyarakat perlu menerapkan 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(Germas) dengan makan buah, sayur, 
dan ikan, melakukan aktivitas fisik, dan 
rutin cek kesehatan. (Dede)
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Setiap tanggal 12 
November 2017 selalu 
diperingati sebagai Hari 
Kesehatan Nasional 
(HKN). Ada perbedaan 

pada pelaksanaan acara puncak HKN 
yang ke-53 dimana Indonesia berhasil 
mencatatkan rekor dunia dalam hal 
jumlah peserta senam peregangan.

“Senam hari ini diajukan sebagai 
rekor Indonesia tapi setelah saya 
melihat apa yang terjadi di sini, ini 
bukan rekor Indonesia tapi rekor dunia,” 
kata Direktur Museum Rekor Indonesia 
(Muri),     Jaya Suprana sebelum 
memberikan piagam penghargaan 
kepada Menteri Kesehatan RI pada 
puncak HKN di Bunderan Hotel 
Indonesia, Jakarta Minggu (12/11/2017).

Puncak HKN ke-53 kali ini menitik 
beratkan kepada implementasi Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 
yang berfokus pada tiga hal yakni 
aktifitas fisik, pemeriksaan kesehatan 
rutin dan makan buah dan sayur. 
Sedangkan senam peregangan sendiri 
merupakan salah satu dari bagian 
aktifitas fisik yang rutin disosialisasikan 
ke masyarakat guna memberikan 
pemahaman tentang Germas.

Di Jakarta, senam peregangan 
tersebut dilaksanakan di Bundaran 
Hotel Indonesia hingga jalan Jenderal 
Sudirman, jalan Imam Bonjol, jalan 
Thamrin dan sekitarnya, diikuti pegawai 
Kementerian Kesehatan dan juga 
pegawai pemerintahan lainnya serta 
masyarakat yang tengah melakukan 
olahraga di sekitara lokasi car free day 
tersebut. 

Puncak 
HKN ke-53, 
Indonesia 
Catat Rekor 
Dunia
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Diperkirakan total pesertanya 
mencapai sekitar 22 ribu orang. 
Waktu yang sama di seluruh propinsi 
di Indonesia juga melakukan aktifitas 
senam peragangan, sehingga estimasi 
keseluruhan peserta yang mengikuti 
senam peregangan pada puncak HKN 
ke-53 secara serempak berjumlah 
sekitar 120 ribu orang.

Selain mencatatkan rekor dunia 
senam peregangan terbanyak, puncak 
HKN ke-53 ini juga diisi dengan 
kegiatan yang menjadi fokus Germas 
lainnya yakni pemeriksaan kesehatan 
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rutin dan makan buah dan sayur. 
Dalam waktu kurang dari dua jam 

dilakukan pemeriksaan kesehatan 
massal di sekitar Bundaran HI. Tim 
medis yang disediakan Kementerian 
Kesehatan mencatat lebih dari seribu 
orang melakukan tes kesehatan. 
Juga tersedia bazar buah-buahan. 
Salah satunya bahkan dibagikan 
secara gratis, yakni sebanyak 5oo 
kilogram jeruk Sambas dari Pemerintah 
Kabupaten Sambas.

Puncak HKN ke-53 dihadiri Wakil 
Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Menteri 

Kesehatan beserta jajarannya dan 
juga perwakilan dari negara-negara 
tetangga. Wapres berpesan agar 
masyarakat senantiasa membiasakan 
hidup sehat.

“Jaga terus kesehatan dengan 
membiasakan hidup sehat, istirahat 
cukup, makan buah sayur, ikan dan 
berolah raga. Jangan sampai masuk 
rumah sakit, karena masuk rumah 
sakit itu upaya terakhir,” imbuh tokoh 
masyarakat dari Bugis tersebut.

Wapres memberikan tips agar 
tetap sehat. “Berolahraga merupakan 

kebiasaan sehat, tidak merokok, 
merupakan upaya kesehatan yang 
murah,” sebut JK.

Wapres juga berkesempatan 
melakukan teleconference dengan 
sejumlah masyarakat di daerah. 
Dalam kesempatan teleconference 
dengan perwakilan masyarakat Bali, 
JK berpesan agar jangan lupa untuk 
senantiasa melakukan tes kesehatan.

“Saya berharap masyarakat 
melakukan deteksi dini dengan 
memeriksakan kesehatannya,” pesan 
JK. (P)
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Judul di atas, merupakan 
tema sentral Hari Kesehatan 
Nasional (HKN) tahun 
2017. Sebuah tema yang 
menegaskan pentingnya 

kesehatan keluarga bagi ketahanan 
bangsa. Kumpulan keluarga akan 
menjadi sebuah bangsa. Bila semua 
keluarga sehat, otomatis bangsa 
Indonesia juga akan sehat. Sebab itu, 
sangat penting kedudukan keluarga 
yang sehat, karena menjadi komponen 
utama membangun bangsa yang sehat.

Tak dapat dikatakan sehat sebuah 
keluarga kalau ada anggotanya yang 
sakit. Bagi anggota keluarga yang sakit 
segera berobat agar cepat sembuh, 
yang sehat tetap dijaga kesehatannya, 

Sehat keluargaku, 
Sehat Indonesiaku

agar tak jatuh sakit. Guna menjaga 
kesehatan, perlu menjalankan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Untuk mewujudkan perilaku 
PHBS, setiap pribadi harus melakukan 
kegiatan three in one hidup sehat. 
Ketiganya harus menjadi satu kesatuan 
yang tak dapat terpisahkan.

Menurut Direktur Kesehatan Kerja 
dan Olah Raga, Ditjen Kesehatan 
Masyarakat, drg. Kartini bahwa 
menjaga kesehatan agar tetap sehat 
setiap individu harus punya komitmen 
melaksanakan 3 kegiatan secara 
teratur. Ketiganya adalah pemeriksaan 
kesehatan secara rutin, olah raga yang 
teratur dan banyak makan buah dan 
sayur. 

Contoh, seseorang menderita 
diabet memeriksakan diri. Dokter akan 
menentukan makanan dan olah raga 
apa yang paling cocok sesuai kondisi 
kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan 
rutin, olahraga teratur dan makan 
sayuran/buah menjadi tiga serangkai 
kegiatan yang harus saling mengisi, tak 
boleh ada yang kosong. 

“Seseorang tak bisa hanya 
mengandalkan olah raga rutin dan 
banyak makan sayur buah, namun tak 
peduli dengan pemeriksaan kesehatan. 
Akibatnya, kelebihan asam urat dalam 
darahnya. Mengapa? Karena banyak 
makan sayuran jenis kacang kacangan 
dan daun singkong,” kata Kartini.

Seluruh anggota keluarga sehat 
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menjadi tanda bahwa keluarga tersebut 
sehat. Demikian juga kalau dikatakan 
rukun tetangga (RT) sehat, maka 
seluruh keluarga dalam RT tersebut 
dalam keadaan sehat. Begitu juga RW 
sehat, apabila seluruh keluarga dalam 
RW tersebut semua sehat. Selanjutnya 
dari RW sehat meningkat menjadi 
kelurahan sehat, kecamatan sehat, 
Kabupaten/Kota Sehat dan Provinsi 
Sehat. Bila 34 provinsi semua sehat, 
maka sehatlah Indonesia ini.

Hanya saja mewujudkan Bangsa 
Indonesia yang sehat, tak semudah 
membalik telapak tangan. Sekalipun 
sudah berganti periode pemerintahan, 
upaya untuk itu belum cukup berhasil. 
Angka kematian bayi, angka kematian 
ibu, angka kesakitan masih cukup 
tinggi. Selain itu, jumlah penderita 
penyakit tidak menular dan penyakit 
menular juga masih tinggi, bahkan 
khusus penyakit tidak menular, 
grafiknya terus meningkat.

Untuk poin terakhir, pemerintah 
bersama komponen masyarakat lainnya 
menekankan pada upaya gerakan 
masyarakat untuk hidup sehat. Sebab 

tanpa gerakan masif, tidak akan sampai 
pada tingkat tataran masyarakat paling 
bawah. Padahal masyarakat inilah 
yang paling berkepentingan mendapat 
gerakan untuk hidup sehat.

Sebab itu, Menteri Kesehatan dr. Nila 
F Moeloek selalu mendorong semua 
pihak terlibat dalam gerakan hidup sehat 
ini. Terutama para tokoh publik, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, LSM, ormas 
dan organisasi politik untuk mendorong 
masyarakat berperilaku hidup sehat. 
Semoga Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (Germas) yang dicanangkan 
tahun 2016 kemarin dapat terus bergulir 
dan memastikan hidup sehat pada setiap 
anggota masyarakat. (P)
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Pertengahan Oktober lalu, 
saya mendapat kesempatan 
luar biasa mengunjungi 
Sabang, wilayah paling 
Barat Indonesia. Ini bukan 

kunjungan biasa di daerah yang 
berbatasan langsung dengan negeri 
Jiran Malaysia, Thailand dan India. Kota 
Sabang, terletak di Pulau Rondo yang 
ditasbihkan sebagai titik nol kilometer 
Indonesia. 

Seiring terbitnya matahari dan 
desiran angin Selat Malaka, saya 
menjadi saksi dimulainya tour sepeda 
“IndoHCF-Koseindo Tour De’Sabang-
Jakarta 3000K Indonesia Sehat”, 
Sabtu (14/10/2017). Sesuai nama 
kegiatannya, tour sepeda ini menempuh 
jarak sekitar 3000 kilometer, dari titik 
awal Tugu Nol Kilometer di Sabang 
hingga titik akhir di Bundaran Hotel 
Indonesia  Jakarta selama empat 
minggu.

Ini bukan gowes biasa. 
Sekurangnya ada tiga alasan, mengapa 
tour Sabang - Jakarta berbeda 

Bukan
Gowes Biasa

dibandingkan dengan tour gowes 
lainnya. Yang pertama adalah tujuan 
event yang digelar kerjasama antara 
Klub Gowes Komunitas Kesehatan 
Indonesia (Koseindo) dan Indonesia 
Healtcare Forum (IndoHCF). Menurut 
Ketua Umum Koseindo Brigjen TNI 
(Purn.) Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, 
MARS, tour ini merupakan wujud 
dukungan nyata komunitas sepeda 
dan masyarakat dalam memeriahkan 
Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 
guna menyukseskan program Indonesia 
Sehat. Tujuannya menyadarkan 
perilaku hidup sehat bagi masyarakat 
melalui kampanye Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS).

Kita sudah sangat maklum, Germas 
digalakkan karena tren penyakit 
penyebab kematian yang sudah 
bergeser kepada penyakit katastropik. 
Kita juga mengerti, penyakit seperti 
kanker, jantung, stroke dan lain-lain, 
sebagai penyedot anggaran lebih 
dari 30 persen anggaran Jaminan 
Kesehatan Nasional. Berbagai 

komitmen dan seremonial digaungkan 
di berbagai daerah dan media publik. 
Namun Tour Sabang-Jakarta inilah 
sedikit kegiatan bermuatan Germas 
yang nyata diselenggarakan dan 
digerakkan oleh pemberdayaan 
masyarakat.

Dalam perspektif komunikasi, 
Tour Sabang-Jakarta merupakan 
bentuk aktivasi program Germas yang 
mampu merangkul berbagai pemangku 
kepentingan. Diantaranya Kementerian 
Kesehatan, BKKBN, BPJS Kesehatan, 
Dinas Kesehatan TNI dan POLRI , 
Rumah Sakit Pemerintah-Swasta, Dinas 
Kesehatan setempat dan beberapa 
Kodam-Polda. Di beberapa tempat 
start-finish, justru Gubernur atau Bupati/
Walikota ikut langsung menerima 
dan melepas tim pegowes sekaligus 
menyemarakan sepeda gembira. 

Tentu ini keistimewaan tersendiri 
bagi event Tour Sabang-Jakarta 
3000K dan program Germas. Apalagi 
Tim Gowes, berjumlah total 30 
orang, menyerahkan bantuan kepada 
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Puskesmas dan Rumah Sakit yang 
disinggahi sepanjang rute yang dilalui. 
Bantuan itu berupa perlengkapan 
promosi kesehatan program Germas, 
kesehatan ibu/anak dan JKN. 

Alasan kedua, mengapa “IndoHCF-
Koseindo Tour De’Sabang-Jakarta 
3000K Indonesia Sehat” bukan gowes 
biasa yaitu jarak yang ditempuh. Sesuai 
dengan nama resminya, tour gowes ini 
menempuh jarak 3000 kilometer terbagi 
menjadi 20 etape yang dikelompokan 
menjadi 3 group etape. Yaitu group 
etape A Sabang hingga Tebing Tinggi 
sejauh 935,7 kilometer. Group etape B 
mulai dari Tebing Tinggi sampai Jambi 
berjarak 1.104,7 kilometer. Dan terakhir 
group etape C antara Jambi dan Jakarta 
sepanjang 880,7 kilometer. Rombongan 
pegowes mencapai titik finish bertepatan 
dengan acara puncak Hari Kesehatan 
Nasional ke 53. Tim Gowes diterima 
langsung Menteri Kesehatan Nila 
Moeloek di panggung acara Puncak 
HKN di Bunderan Hotel Indonesia, Sabtu 
(12/11/2017) di Jakarta.

Dalam mengarungi sepanjang rute, 
para pegowes melalui lebih dari 21 
titik pemberhentian dengan lebih dari 
40 rumah sakit dan puskesmas yang 
dikunjungi. Berbagai macam kondisi 

jalan dan kontur tanah sepanjang rute 
Sabang – Jakarta menjadi tantangan 
sulit setiap pegowes. Mereka rata-rata 
menempuh jarak satu etape rata-rata 
150 kilo meter selama sekitar 10 jam 
per hari. Untuk rute terpanjang diatas 
200 kilometer harus ditempuh lebih 
dari 12 jam sehingga pegowes harus 
menyelesaikan hingga malam hari.

Dan akhirnya, jumlah dan asal 
pegowes menjadi alasan ketiga 
mengapa Tour Sabang – Jakarta 
bukan gowes biasa. Sebanyak 30 
orang pegowes yang terbagi menjadi 
tiga tim inti bergantian dan sambung 
menyambung menyelesaikan misi 
sehat ini. Mereka bukan berasal dari 
atlit sepeda profesional, melainkan 
orang-orang yang tergabung dalam 
klub gowes yang berasal dari 
sektor kesehatan. Atas kesadaran 
dan kerelaan diri dengan suka cita 
mengampanyekan perilaku hidup sehat 
melalui bersepeda.

Yang menarik, ada lima orang yang 
sanggup menyelesaikan tour dari awal 
hingga akhir sepanjang 3000 kilometer. 
Dan yang istimewa diantaranya adalah 
Darna (40), satu-satunya pegowes 
perempuan. Perempuan asal Makassar 
ini mengaku pernah beberapa kali 

mengikuti tur antar daerah menempuh 
ratusan kilometer namun diakui olehnya 
tour Sabang-Jakarta ini yang paling 
jauh.

Di akhir catatan ini, kita dapat 
mengambil pelajaran dari “IndoHCF-
Koseindo Tour De’Sabang-Jakarta 
3000K Indonesia Sehat” terkait program 
Germas yang sedang digalakkan 
Pemerintah, khususnya Kementerian 
Kesehatan. Bahwa implementasi 
aktivitas fisik dalam program Germas 
tidak bisa tidak harus diwujudkan dalam 
bentuk aktivasi kegiatan nyata, bukan 
semata jargon dan seremonial. Aktivasi 
kegiatan dapat dilakukan dengan 
merangkul dan memberdayakan 
berbagai komunitas kesehatan yang 
tumbuh subur di tengah masyarakat. 
Komunitas itu diantaranya sepeda, 
lari, senam, pusat kebugaran hingga 
komunitas senam pagi tingkat rukun 
tetangga. Germas harus menjadi 
program dan milik bersama Pemerintah 
dan Masyarakat. 

Setelah tour Sabang – Jakarta, 
terdengar mimpi dari penyelenggara 
(Koseindo-IndoHCF) untuk menggowes 
Papua – Jakarta tahun depan. Mari 
sehat, mari kita Gowes untuk Indonesia 
Sehat. (Anjari)

Ketua Umum Koseindo 
Brigjen TNI (Purn.) Dr. 
dr. Supriyantoro, Sp.P, 
MARS Memulai Tour de 
Sabang di Kilometer 0 
Indonesia
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Memijat Buah Hati 
Sebagai Ungkapan 
Cinta Orang Tua

Bayi baru lahir tidak hanya 
memerlukan asupan gizi 
dalam bentuk asi sang ibu 
tetapi juga memerlukan 
rangsangan stimulasi dari 

orang tuanya terutama Ibu. Salah satu 
bentuk rangsangan untuk menstimulasi 
bayi sekaligus memberikan kedekatan 
terhadap buah hati adalah dengan 
memberikan pijatan.

“Dengan dilakukan stimulasi pijat 
anak baduta (bawah dua tahun) 
diharapkan meningkatkan kualitas hidup 
sang anak sehingga tercapai tumbuh 
kembang anak yang optimal serta dapat 
mempererat ikatan/bounding antara 
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orang tua dan anak sebagai ungkapan 
cinta melalui sentuhan,” ungkap Menteri 
Kesehatan RI, Prof. Dr. Nila F. Moeleok 

Hal tersebut diungkapkan Nila ketika 
menyampaikan sambutan dalam acara 
pijat anak bawah dua tahun (baduta) 
yang diselenggarakan Kementerian 
Kesehatan sebagai rangkaian acara Hari 
Kesehatan Nasional ke-53. Kegiatan 
yang melibatkan 300 baduta tersebut 
bertujuan mensosialisasikan pijat 
baduta secara benar dan aman guna 
mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Menurut Menkes, kegiatan memijat 
bayi yang dilakukan langsung sang 
Ibu selain berpengaruh dalam tumbuh 
kembang anak juga dapat membangun 
ikatan emosional yang lebih erat lagi 
antara sang ibu dan buah hatinya. 
Karena, kata Menkes, memijat bayi 
akan membangun  kedekatan antara 
Ibu dan anak.

“Sambil memberikan asi, bayinya 
juga dipijat pelan-pelan. Pijat ada 
tekniknya tentu,” jelas Menkes.

Beberapa manfaat pijat baduta 
yakni agar metabolisme tubuh lebih 
baik, menambah nafsu makan anak dan 

tentunya bonding dengan orang tuanya 
akan menjadi sangat baik. 

“Ibu yang menyusui asinya akan 
bertambah lancar, jadi ini sentuhan 
antara bayi dan orang tua,” terang 
Menkes.

Program pijat baduta seperti ini 
nantinya akan disosialisasikan ke seluruh 
daerah agar dipraktekkan. “Saya kira 
harus. Kegiatan ini tidak membutuhkan 
cost dan ini menyadarkan kepada ibu-ibu 
tentang pentingnya kedekatan dengan 
anak,” ungkap Menkes.

Teknik Pijat
Direktur Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Dr. Ina Rosalina 
mengatakan pijat baduta dapat 
dilakukan dari ujung kepala sampai 
ujung kaki. “Tujuannya supaya semua 
kalori yang dimakan bisa disalurkan ke 
seluruh tubuh sehingga metabolisme 

1

2

1. Menkes Beserta Jajarannya Berfoto 
Bersama Para Peserta Lomba Pijat 
Baduta 

2. Momen Bertemu Menkes Dijadikan 
Kesempatan Para Orangtua Untuk 
Berfoto Dengan Menkes
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tubuh bayi menjadi lebih baik,” jelas Ina.
Pijat bayi bisa dilakukan setelah 

anak puput tali pusar dan dilakukan 
kurang lebih sampai usia dua tahun. 
Sedangkan pemijatan pada bayi harus 
dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

“Jangan dilakukan setelah makan, 
satu jam setelah makan, jangan bayi 
lagi ngantuk, jangan bayi lagi sakit,” 
imbuh Ina.

Lebih lanjut Ina mengatakan, tidak 
hanya bayi yang akan memperoleh 
manfaat dari aktifitas pijat baduta tetapi 
orang tua si bayi pun memperoleh 
banyak dari kegiatan yang tidak 
memerlukan biaya tersebut.

“Pijat Baduta dapat membantu 
orang tua mengetahui Bahasa isyarat 
(non verbal) anak, meningkatkan 
komunikasi orangtua dan anak, 
meningkatkan kemampuan orang tua 
untuk membantu baduta relaksasi, 
membuat suasana menyenangkan dan 
meredakan stress orang tua,” katanya 
menutup perbincangan kami.  (Didit)

Pijat Baduta Tidak Hanya 
Bermanfaat Untuk Menstimulus 
perkembangan Bayi Tapi Juga 
Memberikan Kebahagian Untuk 
Bayi dan Orangtua
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Tahun 2016, Presiden 
RI mengeluarkan Paket 
Kebijakan Ekonomi XI untuk 
mempercepat pelayanan 
kegiatan impor/ekspor. 

Paket ini mengamanatkan percepatan 
pelayanan kegiatan impor/ekspor. 
Layanan yang dapat memberikan 
kepastian usaha, efisiensi waktu dan 
biaya perizinan, serta menurunkan 
dwelling time. Caranya melalui 
peningkatan efektifitas pengawasan 
dengan integrasi pengelolaan risiko 
antara kementerian/lembaga terkait, 
termasuk di Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan telah 
membangun sistem Single Submission 
(SSm) tahun 2016. Platform yang 
menjadi dasar pengembangan 
Indonesia Single Risk Management 
(ISRM) yang dibangun dan selesai 
tahun 2017. Pengembangan ISRM 
dalam platform SSm dilaksanakan 
dengan menghubungkan pelayanan 
dan pengawasan instansi pemerintah 
secara terintegrasi atas permohonan 
pelaku usaha dengan memperhatikan 
profil risiko pelaku usaha tersebut.

SSm adalah mekanisme 
pernyampaian dokumen secara 
tunggal di Portal INSW, dalam rangka 
penyelesaian administrasi perizinan, 
kepabeanan dan pergerakan barang. 
Seluruh dokumen cukup dikirim sekali 
dengan Identitas Pengaman. Identitas 
tersebut akan digunakan secara 
berulang untuk keperluan sejenis, 
termasuk pelayanan ekspor impor. 

Untuk mengurangi Dwelling Time 
pada ekspor impor diterapkan ISRM 
dengan fitur Single Stakeholder 

Single Submission 
& Indonesia Single 
Risk Management di 
Kemenkes

Information (SSI) yang menyediakan 
informasi profil pelaku usaha 
berdasarkan tingkat resiko berdasarkan 
track record-nya. Tiap instansi dapat 
melakukan penilaian terhadap pelaku 
usaha. Informasi ini dapat dimanfaatkan 
bersama antar Kementerian Lembaga. 
Pelaku usaha yang patuh akan 
mendapatkan percepatan pelayanan 
dengan penjaluran hijau. Sebaliknya 
akan berada di penjaluran merah 
hingga memenuhi kewajibannya.

oleh pelaku usaha tertentu melalui 
sistem Indonesia Single Window 
(INSW) dan saat itu juga INSW 
didistribusikan secara elektronik ke 
semua K/L terkait. 

Pengembangan dan penerapan 
Sistem SSm dan ISRM di Kementerian 
Kesehatan merupakan upaya 
pelaksanaan amanat Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 
Sistem SSm dan ISRM diharapkan 

Saat ini penerapan SSm telah 
melibatkan lima instansi yaitu Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM), Badan Karantina Pertanian 
(BARANTAN), Badan Karantina Ikan, 
Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan (BKIPM) dan 
Kementerian Kesehatan (Kemkes). 

Penerapan SSm memungkinkan 
pengajuan perizinan dapat dilakukan 
secara langsung dan cukup sekali saja 
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mampu mempercepat waktu layanan 
publik, khususnya layanan izin edar 
alat kesehatan dan PKRT. Juga 
diharapkan dapat mendukung upaya 
percepatan pelayanan kegiatan ekspor 
dan impor sehingga dapat memfasilitasi 
perdagangan dengan tetap menjamin 
keamanan, mutu dan manfaat produk 
alat kesehatan yang beredar serta 
meningkatkan perekonomian nasional. 

Sebelum Penerapan SSm
Para pelaku usaha sebelum SSm 

harus mengajukan perijinan ke K/L 
secara manual maupun online. Pelaku 
usaha harus mempunyai hak akses di 
banyak aplikasi milik K/L yang berbeda-
beda sehingga tidak efisien.

Sesudah Penerapan SSm
Pelaku usaha hanya mengakses 

portal SSM untuk mendapatkan ijin 
importasi/eksportasi barang, jika barang 
tersebut terkait ijin dari K/L maka sistem 
akan mengarahkan pengajuan untuk 
diproses oleh aplikasi milik K/L tersebut. 
Respon dari K/L diberikan kembali ke 
Portal SSM sehingga pelaku usaha bisa 
mendapatkan izinnya.
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Izin Edar menjaga kualitas
Salah satu upaya menumbuhkan 

kepercayaan publik kepada keamanan, 
mutu dan manfaat alat kesehatan, alat 
kesehatan diagnostik dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga, impor maupun 
dalam negeri, produk tersebut hanya 
dapat diedarkan setelah mendapat izin 
edar dari Menteri Kesehatan. 

Kementerian Kesehatan 
berkomitmen penuh meningkatkan 
pelayanan publik. Agar dapat 
meningkatkan pelayanan publik 
yang efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel, maka permohonan izin edar 

dilakukan secara elektronik melalui 
website dengan alamat http://regalkes.
kemkes.go.id dan/atau di Unit Layanan 
Terpadu Kementerian Kesehatan RI.

Pemberian Izin Edar Alat Kesehatan 
online telah dilakukan sejak 2012. 
Seluruh dokumen disampaikan secara 
elektronik dan dapat dilacak dengan 
fitur track and trace. Pembayaran PNBP 
dilakukan dengan e-payment yang 
terhubung dengan Sistem Simponi 
Kementerian Keuangan.

 Sistem Regalkes dapat diakses 
secara umum dan global dengan informasi 
dan pedoman yang tersedia dalam 
Bahasa Indonesia dan Inggris.(Dit PKRT)
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Kemenkes, BPJS Kesehatan 
dan Pemprov DKI 
termasuk badan publik 
yang selangkah lebih 
maju dalam pengelolaan 

pengaduan publik. Badan publik ini 
sebaiknya memberi pendampingan 
kepada Kementerian/Lembaga lain 
agar mereka mendapat pengalaman 
langsung bagaimana menyelesaikan 
pengaduan masyarakat.

Demikian hasil Diskusi Kelompok 
(FGD) dalam menanggapi hasil review 
pengelolaan pengaduan publik yang 
diselenggarakan Ombudsman RI, 22 
November 2017, di Bogor.

Menurut Dadan Suparjo 
Suharmawijaya, anggota Ombudsman 
RI, pengelolaan pengaduan pelayanan 
publik, masih dipandang sebelah mata 
oleh sebagian besar badan publik. 
Sehingga masih banyak badan publik 
belum menyelesaikan pengaduan 
masyarakat secara tuntas, akibatnya 
kualitas penyelenggaraan pelayanan 
publik, tak kunjung membaik. 

Kemenkes
Lebih Maju Kelola 
Pengaduan Publik

“Sayang, setelah terhubung masih 
ada yang tidak aktif menggunakan 
LAPOR..!-SP4N,” ujar Dadan.

Ada beberapa alasan belum 
aktifnya penggunaan SPAN antara lain,  
belum ada SOP internal pengelolaan 
pengaduan, belum ada dasar 
hukumnya, keterbatasan SDM, belum 
memiliki keterampilan memanfaatkan 
aplikasi, minimnya pengaduan yang 
masuk dan belum ada serah terima 
akun dari petugas lama.

“Memang masih banyak 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah 
Daerah belum terhubung dengan SP4N. 
Bahkan yang terhubung belum aktif 
menggunakan karena berbagai alasan,” 
ujar Dadan.

Menurut salah satu LSM yang 
khusus melakukan pengamatan tentang 
pelayanan publik, Pattiro ada beberapa 
temuan sebagai penyebab badan 
publik tidak atau kurang menyediakan 
fasilitas pengaduan, salah satunya 
adalah keberadaan layanan seperti itu 
akan mengancam pejabat terkait. Wajar 

jika kemudian kehadiran pengelolaan 
pengaduan akan mendapat penolakan. 
Untuk itu perlu ada sosialisasi 
pengelolaan pengaduan secara masif 
kepada Badan Publik Pusat dan 
Daerah.

“Bahkan ada beberapa daerah yang 
belum perlu menyediakan pengelolaan 
pengaduan, apalagi harus menggunakan 
teknologi, karena daerah tersebut belum 
cukup bersahabat dengan teknologi”, 
ujar Teguh dari Pattiro.

Menurut Dadan, pengaduan 
pelayanan publik merupakan bagian 
dari pelayanan publik. Untuk itu 
pengaduan pelayanan publik menjadi 
bagian penting dan harus ada pada 
pelayanan publik.

Lebih lanjut Dadan mengatakan 
berdasarkan reviewnya, ada dua 
kemungkinan. Semakin banyak 
pengaduan, maka kualitas pelayanan 
publik semakin baik. Sedangkan makin 
sedikit pengaduan, karena pelayanan 
publik belum masyarakat rasakan.

“Bagaimana masyarakat akan 
mengadu, kalau pelayanan publik 
belum mereka rasakan”, kata Dadan.

Pertemuan Diskusi Kelompok 
yang Terfokus (FGD) ini dihadiri oleh 
Ombudsman, Kemenkes, Kemenpan 
RB, Kemendagri, Kemenkominfo, 
Bappenas, KSP, BPJS Kesehatan, 
Pemprov DKI dan LSM yang bergerak 
dalam pengaduan publik seperti Pattiro 
dan Yappika. (P)
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Masyarakat menyatakan 
puas terhadap kinerja 
pelayanan publik 
Kementerian Kesehatan, 
khususnya pada 

pelayanan unit layanan terpadu (ULT), 
kontak center Halo Kemenkes 1500567, 
pojok informasi, SMS, email, facebook, 
twitter dan perpustakaan. Hasil 
Survei Kepuasan, Citra dan Harapan 
Pelanggan, masuk katagori “Baik” (level 
B), dengan rincian indek kepuasan 
> 3 (lebih dari 3) menurut MENPAN, 

Hasil Survey Sebut 
Masyarakat Puas Dengan 
Pelayanan Publik Kemenkes

bahwa Indeks kepuasan Masyarakatnya 
dapat dikategorikan “Baik”. Sedangkan 
Harapan Pelanggan indeknya > 3 
(lebih dari tiga) masih dalam Kategori 
“Sesuai Harapan Pelanggan” dan  Citra 
Pelayanan indeknya > 3 (lebih dari tiga) 
masih dalam kategori “Citra Baik”.

Demikian, hasil survey kepuasan 
pelanggan yang di lakukan oleh Biro 
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, 
Kemenkes bekerjasama dengan pihak 
ketiga PT Dinamika Indo Solusi, awal 
Desember 2017, di Jakarta.

Hasil survey menunjukkan dari 
ketiga aspek tersebut di atas, level 
pelayanan di Biro Komunikasi dan 
Pelayanan Masyarakat Kementerian 
Kesehatan RI masuk dalam Level 
“Basic Services” untuk kategori level 
pelayanannya. Untuk meningkatkan 
level pelayanan menjadi “Expected” 
dan “Surpise”, maka indeks kepuasan, 
harapan maupun citra harus dalam 
kategori “Sangat Baik”, “di atas 
Harapan” dan “Prima” dengan indeks 
3.91 – 4.
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Untuk menuju service excellence 
Pelayanan Masyarakat Kementerian 
Kesehatan, harus meningkatkan 
pelayanan dengan mencapai nilai 
mendekati 4 atau Kategori “Prima” 
(Excellence). Adapun hal – hal yang 
masih dalam indeks < 3 dari Kepuasan, 
Harapan Dan Citra meliputi, Kepastian 
Jadwal Waktu Istirahat dan Buka, 
Kedisiplinan Petugas,  Kecepatan 
Pelayanan, Sarana, Prasarana dan 
Koleksi Perpustakaan, Kemampuan 
Petugas, Harapan, Kepercayaan dan 
Informasi

Perpustakaan
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
berada pada aspek koleksi perpustakaan 
dengan indeks 2.86. Dari rangkuman 
komentar, kritik dan saran responden, 
frekuensi penambahan koleksi 
perpustakaan sangat tinggi dengan 
jumlah 22 saran dari total 81 komentar, 
kritik dan saran. Saran dari responden 
mengenai koleksi perpustakaan adalah 
perbanyak buku mengenai penelitian,   
koleksi   diperbaharui   dengan   yang   
terbaru,   buku kehamilan dan buku 
panduan untuk akreditasi.

Unit Layanan Terpadu, 
Loket 1

Dari hasil survei kepuasan 
masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada aspek kepastian jadwal pelayanan 
dengan indeks 2.99. Dari komentar, kritik 
dan saran responden, 3 dari 16 komentar, 
kritik dan saran   mengeluhkan tentang jam 
pelayanan yang tidak on time. Perbaikan 
yang harus dilakukan adalah pelaksanaan 
waktu pelayanan harus sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan.

Loket 2, 3 dan 4.
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada aspek kepastian jadwal pelayanan 
dengan indeks 2.73. Komentar, kritik dan 
saran responden, frekuensi tertinggi juga 
pada ketidak tepatan jadwal pelayanan 
dengan jumlah 18 dari total 76 komentar, 
kritik dan saran. Perbaikan yang harus 
dilakukan adalah pelaksanaan  waktu  
pelayanan  harus  sesuai  dengan  
jadwal  yang telah ditetapkan. 

Loket 5
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada aspek kepastian jadwal pelayanan 
dengan indeks 2.79. Perbaikan yang 
harus dilakukan adalah pelaksanaan 
waktu pelayanan harus sesuai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
Komentar, kritik dan saran responden, 
9 dari 40 komentar, kritik dan saran 
menginginkan agar petugas loket 5 
ditambah terutama pada hari Rabu.

Rekomendasi
Untuk meningkatkan indeks 

kepuasan, harapan dan citra 
mendekati 4 atau kategori “Prima” 
dilakukan improvement dengan 
memutar siklus perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan 
aksi, sehingga menemukan akar 
penyebab masalah, melakukan 
intervensi secara spesifik.

Melakukan tata ulang proses 
atau re-enginering proses dengan 
FMEA (Failure Mode effect Analysis) 
sehingga titik kritis dalam proses 
modus kegagalan dan penyebabnya 
dapat  teridentifikasi serta mudah 
dalam intervensi. Untuk mencapai 
Score Audit “Excellence Level” perlu 
melakukan training dan implementasi 
Standar Service excellence Tisse 
2012 secara menyeluruh dan 
berkelanjutan.

Penyebab standar 
pencapaiannya rendah pada 
standar service excellence untuk 
semua pelayanan adalah faktor 
people, maka untuk meningkatkan 
pencapaian service excellence, 
intervensi yang tepat adalah 
intervensi terhadap standar people.
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Loket 6
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada aspek kepastian jadwal pelayanan 
dengan indeks 2.77. Dari 15 saran 
responden, 4 menghimbau  agar 
petugas lebih  tepat waktu dalam 
memberikan pelayanan. Perbaikan yang 
harus dilakukan adalah pelaksanaan 
waktu pelayanan harus sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan.

Loket 8
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada aspek kecepatan pelayanan 
dengan indeks 2.71 terutama pada 
kecepatan pemrosesan berkas. Tiga 
dari 14 saran responden menghendaki 
agar penyelesaian berkas lebih cepat.

Loket 10 dan 11
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada aspek kecepatan pelayanan 
dengan indeks 2.91. Upaya yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan 
ketepatan waktu penyelesaian yaitu 

pemantauan internal dari unit terkait 
terutama terhadap berkas yang telah 
melewati janji pelayanan.

Halo Kemkes
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada  aspek kecepatan  pelayanan  
dengan indeks kepuasan 2.80. Upaya 
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kecepatan pelayanan yaitu peningkatan 
product knowledge petugas call centre, 
pengklasifikasian jenis informasi yang 
dapat disampaikan oleh petugas   call 
centre Halo Kemkes dan pembaharuan 
data secara periodik terkait dengan data 
base informasi yang telah diklasifikasi.

SMS
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada  aspek kecepatan  pelayanan  
dengan indeks kepuasan 2.56. Upaya   
yang   dapat   dilakukan   untuk   
meningkatkan   kecepatan pelayanan 
yaitu peningkatan product knowledge 
petugas call centre, pengklasifikasian 
jenis informasi yang dapat disampaikan 

oleh petugas   call centre Halo Kemkes 
dan pembaharuan data secara periodik 
terkait dengan data base informasi yang 
telah diklasifikasi. Komentar, kritik dan 
saran responden, 11 dari 49 komentar, 
kritik dan saran responden berpendapat 
bahwa respon membalas SMS lama.

Email
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada  aspek kecepatan  pelayanan  
dengan indeks kepuasan  2.62. 
Upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kecepatan pelayanan 
yaitu peningkatan product knowledge 
petugas call centre, pengklasifikasian 
jenis informasi yang dapat disampaikan 
oleh petugas   call centre Halo Kemkes 
dan pembaharuan data secara periodik 
terkait dengan data base informasi yang 
telah diklasifikasi.

Facebook
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan Facebook 
sebesar 3.20. Kepuasan terendah 
pada kurang update informasi yang 
dipublikasikan dengan indeks 3.09.   
Saran dari responden yaitu menambah 
post tentang informasi kesehatan.

Twitter
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan Twitter 
sebesar 3.07. Saran dari responden 
yaitu lebih banyak mempublikasikan 
informasi-informasi kesehatan.

Pojok Informasi
Dari hasil survei kepuasan 

masyarakat, indeks kepuasan terendah 
pada aspek keamanan pelayanan dengan 
indeks kepuasan 2.86. Hasil survei 
menunjukkan bahwa petunjuk evakuasi 
masih kurang sehingga hasil survei aspek 
keamanan rendah. tindakan yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan aspek 
keamanan yaitu pemasangan petunjuk 
evakuasi yang terlihat jelas. Aspek 
kenyamanan lingkungan juga tergolong 
rendah dengan indeks kepuasan 2.91. 
Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 
penambahan kursi dan pengkondisian 
suhu ruangan. [P]
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Tanpa terasa, pemerintahan Presiden Joko 
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
sudah melewati masa 3 tahun. Sejak dilantik 
20 Oktober 2014 lalu, kedua pimpinan 

tertinggi pemerintahan ini telah berupaya mewujudkan 
janji-janjinya semasa kampanye. Pemerintahan 
Jokowi-JK memiliki visi-misi yang dijabarkan dalam 
bentuk Nawacita. Sembilan (nawa) agenda/harapan 
(cita) yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 
5 tahun. Rumusan nawacita ini untuk memajukan 
bangsa dan negara, menjadikan Indonesia yang 
mandiri, berdaulat dan berkepribadian.

Banyak yang dilakukan Jokowi-JK bersama 
jajaran kabinet kerjanya. Mulai dari bidang ekonomi, 
politik, hukum, keamanan, hingga kemaritiman. 
Bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada masyarakat atas 
kepercayaan yang diberikan untuk mengelola negara 
dan menyejahterakan rakyat.

Dalam laporan bertagar #kerja3ersama, 
pemerintah merangkum seluruh hasil kerjanya. 
Isinya dikelompokkan menjadi 4 bagian yakni: 
1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan 
Produktivitas; 2) Pengentasan Kemiskinan dan 
Kebijakan Afirmatif; 3) Menekan Ketimpangan Antar 
Wilayah; dan 4) Stabilitas Politik dan Keamanan, 
Keadilan Hukum dan Pemajuan Kebudayaan. 

Bagian pertama, pemerintah berhasil menurunkan 
angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan 

tingkat pengangguran. Tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang stabil dan inflasi yang dapat dikendalikan. 
Menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia 
yang pada Maret 2015 sebanyak 11,22%, menjadi 
10,64%  atau 27,77 juta orang di awal Maret 
2017.Ketimpangan pendapatan juga mengalami 
penurunan, dari rerata 0,414 (kota dan desa) di akhir 
2014 menjadi 0,393 per Maret 2017. 

Penurunan juga terjadi pada jumlah 
pengangguran. Jika Agustus 2014, pengangguran 
berada di angka 5,94%, Februari 2017 angka tersebut 
sudah berkurang menjadi 5,33% (± 7 juta orang). 

Tidak hanya sektor ekonomi, pemerintah juga 
memberi perhatian besar pada pembangunan 
manusia Indonesia. Keberhasilan pembangunan ini 
dilakukan dengan pengukuran Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Parameter IPM dilihat dari 3 aspek, 
yakni: kesehatan, pendidikan dan pendapatan 
penduduk. 

Sejak 2014 sampai 2016, IPM Indonesia terus 
mengalami peningkatan dari 68,9 menjadi 70,19. 
Karenanyalah untuk pertama kali dalam sejarah, 
Indonesia menjadi negara kelompok high human 
development. Walaupun masih ada daerah yang 
berstatus sedang bahkan rendah di kawasan timur. 

Naiknya IPM tidak terlepas dari meningkatnya 
cakupan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) 
dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera 

Sumber: BPS

3 TAHUN
PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
BIDANG KESEHATAN

Oleh: Prawito

Oleh : Aji Muhawarman
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tingkat pengangguran. Tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang stabil dan inflasi yang dapat dikendalikan. 
Menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia 
yang pada Maret 2015 sebanyak 11,22%, menjadi 
10,64%  atau 27,77 juta orang di awal Maret 
2017.Ketimpangan pendapatan juga mengalami 
penurunan, dari rerata 0,414 (kota dan desa) di akhir 
2014 menjadi 0,393 per Maret 2017. 

Penurunan juga terjadi pada jumlah 
pengangguran. Jika Agustus 2014, pengangguran 
berada di angka 5,94%, Februari 2017 angka tersebut 
sudah berkurang menjadi 5,33% (± 7 juta orang). 

Tidak hanya sektor ekonomi, pemerintah juga 
memberi perhatian besar pada pembangunan 
manusia Indonesia. Keberhasilan pembangunan ini 
dilakukan dengan pengukuran Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Parameter IPM dilihat dari 3 aspek, 
yakni: kesehatan, pendidikan dan pendapatan 
penduduk. 

Sejak 2014 sampai 2016, IPM Indonesia terus 
mengalami peningkatan dari 68,9 menjadi 70,19. 
Karenanyalah untuk pertama kali dalam sejarah, 
Indonesia menjadi negara kelompok high human 
development. Walaupun masih ada daerah yang 
berstatus sedang bahkan rendah di kawasan timur. 

Naiknya IPM tidak terlepas dari meningkatnya 
cakupan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) 
dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera 

Sumber: BPS

(KKS). Program KIS untuk 92,2 
juta penduduk miskin membuat 
mereka tidak lagi terbebani masalah 
pembiayaan kesehatan. Program JKN 
telah diikuti lebih dari 183 juta orang 
(per 1 November 2017), termasuk 
kelompok PBI. Artinya sebanyak 70% 
lebih populasi Indonesia telah terjamin 
pembiayaannya jika jatuh sakit dan 
harus berobat di fasilitas kesehatan. 

Semakin banyak penduduk yang 
ikut dalam program JKN karena adanya 
kebutuhan dan kemudahan akses 
memeroleh pelayanan kesehatan. 
Jumlah fasilitas kesehatan tingkat primer 
(dokter perorangan, puskesmas, klinik, 
lab, apotek, optik) dan rujukan (rumah 
sakit) per 1 November 2017 yang sudah 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
sebanyak 21.771. 

Pemanfaatan JKN/KIS di fasilitas 
kesehatan tingkat primer dan rujukan 
untuk rawat jalan dan rawat inap secara 
keseluruhan tahun 2017 (s/d Juni) 
sebesar 106,2 juta. Sebuah program 
kesehatan yang sukses membantu 
jutaan orang mengurangi beban biaya 
pengobatan. Tak hanya kuratif, tapi 
juga dalam hal pemeriksaan kehamilan, 
persalinan, imunisasi dan pemeriksaan 
kesehatan lainnya yang bersifat 
preventif.

Selain jaminan kesehatan, 
pemerintah juga berhasil meningkatkan 
derajat kesehatan kesehatan ibu dan 
anak di Indonesia. Jumlah kasus 
kematian bayi absolut menurun dari 
33.278 kasus (tahun 2015) menjadi 
10.294 kasus di semester I tahun 2017. 

Penurunan juga terjadi pada 
kematian Ibu, dari 4.999 (tahun 
2015) menjadi 1.712 kasus di tahun 

2017 (semester I). Keberhasilan ini 
ditopang dengan meningkatnya jumlah 
pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan di fasilitas kesehatan dan 
tingginya cakupan imunisasi dasar 
lengkap pada bayi. Pembagian PMT 
(Pemberian Makanan Tambahan) 
kepada ibu hamil dan balita yang kerap 
dilakukan langsung oleh Presiden dan 
Menteri Kesehatan di berbagai daerah 
turut memberikan andil.

Upaya-upaya kesehatan tersebut 
tentu tidak dapat berhasil tanpa adanya 
sokongan infrastruktur dan sumber 
daya yang memadai. Pembangunan 
dan pengembangan dilakukan pada 
124 puskesmas di daerah perbatasan, 
seperti di Kalimantan Barat, Kepulauan 
Riau, NTT dan Papua. 

Ada 2.272 Puskesmas yang 
direhabilitasi, bahkan 224 puskesmas 
yang baru juga sudah dibangun. Selain 
membangun ada yang dilengkapi 
sarana, prasarana dan peralatan 
kesehatan melalui dana DAK, seperti 
penyediaan kapal untuk operasional 
puskesmas keliling air, kendaraan roda 
2 dan roda 4 serta ambulans. Bukan 
hanya kuantitas, kualitas layanan juga 
mendapat perhatian khusus. Dari 
target 5.600 puskesmas yang akan 
terakreditasi, hingga September 2017 
sudah 2.821 yang terakreditasi. 

Semua jenis rumah sakit juga 
ditingkatkan sarana dan prasarananya. 
Sudah ada 1.088 RS yang terakreditasi. 
Akreditasi menjadi indikasi tentang 
sejumlah fasilitas layanan kesehatan 
yang telah memenuhi standar pelayanan 
(nasional dan internasional). Kualitas 
layanannya tak perlu diragukan lagi.

SDM Kesehatan
Sejalan dengan semangat 

pemerataan dan keadilan 
pembangunan, Kementerian Kesehatan 
memprioritaskan pengiriman tenaga 
kesehatan di daerah terpencil, 
perbatasan dan kepulauan yang 
sulit dijangkau dan memiliki tenaga 
kesehatan yang minim. Upaya 
pemenuhan tenaga kesehatan ini 
dilakukan melalui program Nusantara 
Sehat, penugasan khusus bagi calon 
dokter spesialis (residen) dan Wajib 
Kerja Dokter Spesialis (WKDS). 

Sejak Januari hingga September 
2017, telah ditempatkan 1.064 tenaga 
kesehatan di pelosok nusantara. Jauh 
meningkat ketimbang program ini 
pertama kali diluncurkan tahun 2015 
yang mengirimkan 694 orang. 

Program yang baru saja dikenalkan 
tahun 2017 adalah WKDS. Berdasarkan 
Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Wajib Kerja Dokter Spesialis, setiap 
dokter spesialis lulusan pendidikan 
profesi program dokter spesialis dari 
perguruan tinggi negeri di dalam 
negeri dan luar negeri wajib mengikuti 
WKDS. Meskipun terbilang baru, tapi 
hingga September 2017 Kementerian 
Kesehatan telah mengirimkan 529 
dokter spesialis ke 268 Kabupaten/
Kota yang membutuhkan peningkatan 
layanan spesialistik.

Masih banyak capaian lainnya yang 
belum diuraikan. Masih banyak tugas 
lain yang belum tuntas. Keterlibatan 
seluruh komponen masyarakat niscaya 
akan sangat dibutuhkan dan akan 
memberi pengaruh besar terhadap 
pencapaian target-target pembangunan. 
Waktu 2 tahun ke depan tentu harus 
dimanfaatkan semaksimal mungkin 
untuk menjadikan Indonesia yang 
semakin maju, adil, sejahtera dan 
mampu sejajar dengan negara maju 
lainnya.l
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Pendidikan, Rokok, 
Penyakit dan 
Kerugian Ekonomi

and Economic Costs of Tobacco in 
Indonesia : Review of Evidence Series 
yang diterbitkan Lembaga Penerbit 
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan (LPB).  Soewarta 
mengganden 3 orang peneliti yaitu 
Prof. Hasbullah Thabrany (Universitas 
Indonesia), Dr. Santi Martini (Universitas 
Airlangga) dan Nunik Kusumawardani 
(Balitbangkes). 

Sumber data yang dianalisadalam 
buku ini berasal dari dua riset, yaitu Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 
2013 dan Global Youth Tobacco Survey  
2014.  Analisa komprehensif dari sektor 
ekonomi, kesehatan, budaya, pendidikan 
dijelaskan melalalui tujuh bab dalam 
buku tersebut. 

Sisi menarik dari review keempat 
peneliti ini karena dijelaskan dengan 

Sektor pendidikan berkolerasi 
dengan kebiasaan merokok 
di kalangan awam. 
“Kebiasaan merokok 
sudah dianggap umum 

dan menjadi kebiasaan yang jamak 
bagi individu berpendidikan rendah, 
kelompok usia produktif, dan anak 

muda,” jelas Peneliti Kebijakan Publik 
National Institute of Health Research 
and Development (NIHRD) Indonesia, 
Soewarta Kosen, dalam Simposium 
Hari Diabetes Nasional, akhir November 
2017 lalu.

Bukti empiris pernyataannya 
dirangkum dalam buku berjudul Health 
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multi perspektif. Bila sisi kesehatan 
dan perekonomian menjadi hal yang 
selalu mengungkit pro kontra di tengah 
masyarakat, maka kali ini dimunculkan 
sisi edukasi. Di bab kelima disebutkan 
bahwa pola konsumsi rokok berdasarkan 
latar belakang pendidikan cenderung 
stagnan selama periode tahun 1995 
sampai 2013 yang selalu menunjukkan 
pendidikan rendah tidak terpapar 
informasi tentang kerugian akibat 
merokok dan efek tembakau bagi 
kesehatan tubuh. “Ada sedikit angka 
penurunan konsumsi rokok di antara 
kaum pria yang mempunyai tingkat 
pendidikan perguruan tinggi pada 2007 
sampai 2017 dari 49,9 persen menjadi 
47,9 persen,” katanya.

Sedangkan efektivitas pesan-
pesan larangan merokok di kawasan 

umum maupun penetapan lingkungan 
pendidikan sebagai kawasan tanpa 
rokok (KTR), diakui Soewarta, 
membangkitkan kesadaran di kalangan 
orang terdidik. Bagi masyarakat dengan 
tingkat pendidikan terbatas, tim peneliti 
merekomendasikan perluasan KTR 
di tempat-tempat terbuka bagi publik. 
Sehingga mereka secara otomatis 
terpapar atas kesadaran membatasi 
konsumsi rokok dalam kesehariannya.

Rekomendasi lainnya bagi awam 
melalui fasilitas konseling hotline gratis. 
Sasarannya mencakup perokok aktif, 
perempuan, remaja hingga mampu 
menyentuh kelompok akar rumput. 
Upaya tersebut telah dipelopori oleh 
Kementerian Kesehatan RI melalui 
hotline 0-800-177-6565 pada hari Senin-
Sabtu pukul 08.00-16.00 WIB yang telah 
dilaksanakan sejak 2016 lalu.

Kerugian Ekonomi
Karena Rokok

“Jika ditotal, kerugian ekonomi pada 
2015 untuk biaya kesehatan sebesar Rp 
596,61 triliun,” tutur Soewarta.

Besaran biaya tersebut disinyalir 
berasal dari komponen biaya belanja 
rokok yang dikenal dengan Disability 
Adjusted Life Years (DALYs) atau 
Hilangnya Tahun Produktif, dan total 
belanja karena penyakit yang timbul 
akibat tembakau. Perhitungan ini belum 
termasuk data mengenai biaya layanan 
kesehatan tak langsung sehingga data 

belum dapat digabungkan.
”Beban ekonomi sebenarnya 

lebih rendah dari riil karena belum 
memperhitungkan biaya tidak langsung 
selama pengobatan misalnya biaya 
transportasi dan waktu produktif 
keluarga,” tambah dia. 

Dalam laporan penelitian yang 
dilansir Kemenkes RI tahun 2015, 
konsumsi rokok rata-rata orang per hari 
adalah 12,3 batang atau 369 batang 
per bulan. Bila rata-rata harga rokok 
per batang ialah Rp 700, maka belanja 
rokok per kapita per bulan sebesar 
Rp 258.500 atau setahun sebesar Rp 
3.099.600. Perkiraan total belanja rokok 
pada perokok aktif sebesar 36,3 persen 
dari total jumlah perokok aktif dikali Rp 
3.099.600 ialah Rp 208,8 triliun. 

Sedangkan komponen DALYs pada 
2015 menunjukkan terdapat 8.558.601 
DALYs, kehilangan tahun produktif 
karena morbiditas, disabilitas dan 
kematian dini yang disebabkan oleh 
tembakau. Total terdapat 33 penyakit 
yang timbul akibat tembakau termasuk 
beberapa jenis kanker, TBC, diabetes 
dan asma.

“Kerugian Negara akibat konsumsi 
rokok lebih besar dibandingkan 
pendapatan Negara dari sektor pajak, 
merusak kualitas sumber daya manusia, 
dan pembiayaan kesehatan. Sehingga 
kami rekomendasikan dapat menaikkan 
bea cukai rokok hingga 57 persen,” jelas 
Soewarta.(INDAH)
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Menkes: 
Lakukan Riset 
Dampak Rokok 
di Indonesia

Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia 
(Menkes RI) Prof. dr. Nila 
F Moeloek mengatakan 
bahwa sampai saat 

ini sudah banyak penelitian tentang 
dampak rokok terhadap berbagai aspek 
kehidupan. Namun sayangnya hingga 
saat ini penelitian tersebut masih 
dilakukan di luar negeri. Mengingat 

jumlah perokok aktif di Indonesia yang 
banyak, Menkes pun berharap agar 
dilakukan penelitian tentang dampak 
rokok bagi orang Indonesia.

“Selama ini bicara dampak rokok 
selalu mengutip penelitian dari luar 
negeri. Padahal bicara tentang dampak 
rokok di Indonesia, tetapi mengutip hasil 
penelitian dari luar Saya mau dampak 
rokok bagi orang Indonesia dilakukan 

penelitian. Sebaiknya semua ini dikaji 
dari berbagai aspek,”  ujar Menkes.

Hal tersebut disampaikan oleh 
Menkes saat menyampaikan sambutan 
pada acara peluncuran buku Health and 
Economic Costs of Tobacco in Indonesia 
: Review of Evidence Series terbitan 
Lembaga Penerbit Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan (LPB) 
yang diselenggarakan di Auditorium 
Siwabessy Kementerian Kesehatan, 
akhir November 2017 di Jakarta. 

Pada kesempatan tersebut 
Nila mengatakan selama ini data 
penelitian yang kerap digunakan dalam 
menyampaikan hasil riset atas dampak 
rokok selalu bersumber dari penelitian 
yang dilakukan oleh orang asing di 
luar negeri. Sementara itu penelitian 
yang dilakukan di Indonesia dan 
oleh peneliti Indonesia belum pernah 
dilakukan.“Tolong data dari kita sendiri 
juga ditampilkan,” kata Nila.

Rokok dan Dampaknya 
Nila bercerita bahwa dirinya baru 

pulang dari Moskow untuk menghadiri 
Pertemuan Tingkat Menteri yang 
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Pertama dalam rangka Eliminasi TB 
pada Era Sustainable Development 
Goal. Salah satu informasi yang 
didapat dalam forum tersebut adalah 
tingginya angka pengidap TB di Russia 
disebabkan warga setempat yang 
suka mengonsumsi minuman alkohol 
dan rokok. Nila pun mengkhawatirkan 
hal ini juga dapat terjadi di Indonesia 
mengingat jumlah perokok aktif di 
Indonesia terus meningkat.

“Di Indonesia banyak perokok dan 
ini kaitannya dengan TB saya jadi 
khawatir. Dari orang yang terkena TB 
MDR bias menular langsung,” sebut 
Menkes.

Nila berharap apa yang dituangkan 
dalam buku ‘Health and Economic Costs 
ofTobacco in Indonesia : Review of 
Evidence Series’ dapat dijadikan acuan 
dalam memandang rokok dan dampak 
yang ditimbulkannya terhadap suatu 
negara.

“Bedah buku ini membuat kita punya 
ide bagaimana membuktikan bahwa 
perokok di Indonesia menyebabkan 

kerugian dari sisi ekonomi, bukan saja 
dari kesehatan tapi juga dari sisi lain,” 
ucap Nila.

Sementara itu salah satu penulis 
buku tersebut, Prof. Hasbullah 
Thabrany, mengatakan bahwa hasil 
penelitian dari luar negeri bisa dijadikan 
dasar penelitian di Indonesia. Hal ini 
disebabkan adanya kesamaan zat yang 
ada di rokok dan juga dampaknya bagi 
seluruh manusia.“Menurut saya, selama 
bahan pembuatannya sama (rokok) dan 
fisiologis manusia masih sama maka 
dampaknya sama,” ujar Hasbullah.

Akses Data Penelitian 
Sulit Didapat

Pada kesempatan tersebut 
Hasbullah mengungkapkan bahwa 
dirinya sempat akan membuat penelitian 
mengenai dampak rokok bagi perokok. 
Namun terkendala terhadap akses data 
yang diperlukan dalam penelitian. 

“Saya sempat melakukan studi 
tentang berapa biaya yang diperlukan 
orang yang terkena dampak rokok 

sejak dirawat sampai sembuh. Tapi 
tidak dibuka datanya oleh rumah sakit 
juga oleh BPJS,” sebut Hasbullah. 
Hingga sampai saat ini Hasbullah belum 
melanjutkan penelitiannya. Selain 
terhambatnya dalam memperoleh data, 
kendala lain yang membuat belum 
dilakukannya riset dampak rokok di 
Indonesia adalah hasil riset yang tidak 
dijadikan dasar dalam pengambilan 
kebijakan oleh pemerintah. “Bukti (hasil 
penelitian), di Indonesia sulit untuk 
dijadikan dasar pembuatan kebijakan,” 
kata Hasbullah.

Pada kesempatan tersebut 
Hasbullah juga menyampaikan 
kegundahannya terhadap para 
perokok di Indonesia yang terkesan 
mengabaikan pesan kesehatan yang 
ada dalam setiap bungkus rokok.

“Ada yang salah di negeri ini, rokok 
sudah ditulis dapat membunuhmu tapi 
masih dibeli. Coba seandainya di tahu 
ditulis mengandung formalin, maka 
pasti tidak akan membelinya,” demikian 
Hasbullah. (Didit)
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Menyehatkan 
Indonesia Lewat 
Tanaman Obat

Dr. dr. Ina Rosalina, Sp.A (K), M.Kes, MH.Kes
Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional

Profil
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Sejak zaman dahulu Indonesia 
sudah dikenal sebagai negeri 
yang memiliki kekayaan alam 
yang berlimpah. Bahkan 
misi dagang Belanda, VOC, 

mulanya datang ke bumi nusantara karena 
mengetahui banyaknya kekayaan alam 
berlimpah di negara yang terletak di antara 
dua samudera ini.

Salah satu kekayaan alam Indonesia 
yang hingga kini masih terus ada adalah 
keanekaragaman tanaman yang bisa 
dimanfaatkan untuk kesehatan berupa 
ramuan maupun obat. Menyadari akan 
manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan, 
maka Kementerian Kesehatan berupaya 
mengembangkannya. 

“Saya bisa membuat masyarakat 
Indonesia sehat dengan cara yang 
berbeda, dengan pelayanan kesehatan 
tradisional. Karena pelayanan kesehatan 
tradisional itu lebih ke arah promotif-
preventif, berarti kita itu mengajak orang-
orang yang sehat supaya tetap sehat,” 
jelas Direktur Pelayanan Kesehatan 
Tradisional Kementerian Kesehatan, Dr. dr. 
Ina Rosalina, M.Kes, MH.Kes, mengawali 
perbincangan dengan Mediakom.

Berdasarkan Undang-undang 
Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, definisi 
pelayanan kesehatan tradisional adalah 
pengobatan dan atau perawatan 
dengan cara dan obat yang 
mengacu pada pengalaman 
dan keterampilan turun 

1. Tanaman Obat 
Keluarga Yang 
Diberdayakan 
Masyarakat

2. Direktur Pelayanan 
Kesehatan Tradisional 
Kementerian 
Kesehatan, Dr. dr. 
Ina Rosalina, M.Kes, 
MH.Kes

2
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temurun secara empiris yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan diterapkan 
sesuai dengan norma yang berlaku 
di masyarakat. Dimana, kata Ina, 
pelayanan kesehatan tradisional 
merupaksan salah satu pelayanan 
kesehatan yang diakui oleh pemerintah 
melalui undang-undang.

“Berarti dengan merujuk undang-
undang kesehatan, maka kita bisa 
cara lain dengan gaya lain untuk 
menyehatkan masyarakat,” ucap Ina.

Menurut Perempuan yang baru 
dilantik sebagai Direktur Yankestrad 
pada Juli 2017 lalu ini, pelayanan 
kesehatan tradisional ini mendapat 
perhatian serius dari Kemenkes 
sehingga tanaman yang popular 
sebagai obat di masyarakat dilakukan 

penelitian guna mengetahui kandungan 
dan manfaatnya. Karena dengan 
sudah dilakukan penelitian maka 
masyarakat dapat menggunakan 
tanaman-tanaman berkhasiat tersebut 
dengan benar dan tepat. 

“Cara ini lebih dekat dengan 
masyarakat,” sahut perempuan yang 
telah memiliki 2 orang cucu ini.

Tanaman Di Sekeliling 
Bisa Jadi  Obat 

Ina menambahkan bahwa 
Direktorat Yankestrad telah melakukan 
pembinaan dan pengawasan ke 
daerah sekaligus mengajarkan 
masyarakat untuk memanfaatkan 
tanaman obat yang ada di sekilingnya. 
Sehingga bagi masyarakat yang sakit 

ringan dapat memanfaatkannya.
“Masyarakat menanam tanaman 

yang bisa dimanfaatkan sendiri, misal 
sakit darah tinggi, mereka bisa makan 
daun seledri dan aturannya kita kasih 
tahu,” tambah perempuan penyandang 
gelar doktor di bidang kesehatan anak 
ini.

Lebih lanjut Ina mengatakan, 
guna mensosialisasikan manfaat 
tanaman obat maka Kemenkes 
setiap tahun rutin menggelar lomba 
tanaman obat keluarga (Toga) yang 
dibagi berdasarkan wilayah. Selain 
diharapkan banyak manfaat yang 
bias diperoleh masyarakat gelaran 
lomba Toga ini juga dijadikan sarana 
pembelajaran bagi masyarakat 
tentang peruntukan tanaman obat 

3
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yang sifatnya tidak mengobati dan 
memberikan kesembuhan secara total. 

“Kita (tanaman obat) tidak 
mengobati. Misal hipertensi sudah 
terlalu tinggi maka harus ke dokter. 
Kemudian ada yang hipertensi tapi 
tidak terlalu tinggi, maka selain minum 
obat dokter juga makan daun seledri. 
Ada juga yang diabetes maka makan 
daun insulin dan obat insulin dan ini 
bagus hasilnya,” jelasnya.

Ke depan Ina akan menjadikan 
pelayanan kesehatan tradisonal dapat 
terintegrasi dengan fasilitas pelayanan 
kesehatan yang sudah ada selama 
ini.  “Jadi tidak hanya di masyarakt tapi 
juga di puskesmas dan rumah sakit,” 
sebut Ina.

Yankestrad Akan Masuk 
ke Rumah Sakit dan 
Puskesmas

Nantinya, kata Ina, pelayanan 
kesehatan tradisional yang akan 
masuk ke rumah sakit dan puskesmas 
adalah jenis-jenis pelayanan 
kesehatan yang sudah dilakukan 
penelitian oleh Kemenkes. Selain 
itu, untuk jenis kesehatan tradisional 
yang memerlukan keahlian, maka 

akan dilakukan pelatihan bagi tenaga 
kesehatan di fasyankes, seperti pijat 
bayi yang dapat dilakukan oleh tenaga 
bidan.

“Kita melatih tenaga kesehatan, 
melatih akupuntur, melatih herbal 
medik dilaksanakan di layanan 
kesehatan sekalian juga diajarkan pijat 
bayi yang bias dilakukan oleh bidan,” 
tutup Ina.(Didit)

4

3. Contoh Toga Yang 
Bisa Dimanfaatkan Di 
Halaman Rumah 

4. Direktur Yankestrad 
Saat Memimpin 
Peragaan Pijat Baduta 
Pada HKN ke-53
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Mengawal Akselerasi RUU 
Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang 
tentang Kepalangmerahan 
telah diproses lebih dari 10 
tahun di Komisi IX DPR RI, 
dan Kemenkes RI menjadi 

salah satu pemegang sektor kesehatan 
ikut memperjuangkannya.

“Regulasi tentang 
Kepalangmerahan akan memberikan 
arah, landasan, dan kepastian 
hukum kepada semua pihak yang 
terlibat dalam penyelenggaraan 
kepalangmerahan,” jelas Ketua Tim 
Kunker PanjaRUU Kepalangmerahan 
Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan 
Daulay dalam sebuah sesi pertemuan 
pada akhir November 2017 lalu.

Selain itu, imbuhnya, 
menuntaskan RUU Kepalangmerahan 
menunjukkan ketegasan Indonesia 
untuk menentukan pilihan tentang 
perhimpunan nasional yang 
diakui serta lambang yang secara 
resmi menjadi identitas gerakan 
kepalangmerahan. 

Nama PMI Sering 
Disalahgunakan

Penilaian politisi Partai Amanat 
Nasional tersebut nyatanya terbukti di 
lapangan. Di Provinsi Sumatera Utara, 
khususnya Kota Medan, tugas dan 
fungsi Palang Merah Indonesia (PMI) 
di tengah masyarakat belum dipahami 
sepenuhnya oleh berbagai pihak, 
sehingga PMI sering disalahgunakan.

“Di setiap kegiatan yang secara 
situasional, lambang PMI berbeda 
fungsi penggunaan. Adapun kesalahan 
penggunaan lambang PMI masih 
ditemukan, seperti di poliklinik, rumah 
sakit, produk obat, dan lainnya,” cetus 
Ketua UPTD PMI Kota Medan, Musa 
Rajekshah.

Ia pun menyayangkan, selama 

ini belum ada sanksi terkait 
penyalahgunaan lambang PMI, kecuali 
melalui surat teguran agar oknum 
tersebut tidak lagi menggunakan 
lambing kepalangmerahan.

Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan 
Barlian, S.H., M.Kes. mencermati, 
bentuk koordinasi yang telah 
dilaksanakan sangat tergantung 
kepada siapa yang menjadi leading 
sector. Bila terjadi bencana, ujarnya, 
akan dikoordinasikan bersama 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) maupun Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD). Sehingga kasus-kasus yang 
mencatut nama PMI seharusnya dapat 
dihindari dengan menunjukkan kinerja 
kepalangmerahan lebih luas dan 
merakyat.

“Untuk kesehatan di bawah 
koordinasi Kemenkes yang disesuaikan 
dengan pola koordinasi dengan 
lembaga-lembaga seperti tertuang 
dalam nota kesepahaman. Kendalanya 
apabila unit yang bertanggungjawab 
tidak berperan sebagai semestinya 
leading sector,” jelas Barlian.

Pendanaan PMI dari 
APBD Sumut Belum 
Optimal

Dari kunker ini, empat legislator 
yang didampingi oleh pejabat 
berwenang Kemenkes RI melihat 
pembinaan dan pengawasan yang 
dilakukan pemerintah daerah terhadap 
kegiatan kepalangmerahan Pemprov 
Sumut belum optimal terutama dalam 
hal bantuan pendanaan (APBD). 
Meskipun demikian, pihak PMI Sumut 
berkomitmen membantu Pemprov 
Sumut dalam menangani bantuan 
kemanusiaan.

Selama ini, peran serta masyarakat 



NOVEMBER 2017 I Edisi 88 I Mediakom 47

terpantau aktif melalui berbagai 
kegiatan sosial PMI. Contohnya melalui 
donor darah, mengirim sukarelawan-
sukarelawan PMI serta bantuan 
pembangunan Gedung Markas PMI 
Sumut. 

Tindakan tersebut dinilai oleh 
para legislator merepresentasikan 
peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan kepalangmerahan 
yang akan diatur dalam RUU 
Kepalangmerahan. Diantaranya 
berperandalam memberikan bantuan 
berbentuk materi ataupun non 
material, melakukan pengawasan, dan 
keterlibatan di dalam berbagai kegiatan 
PMI.

Sedangkan ruang lingkup 

pengaturan dan materi muatan dalam 
RUU Kepalangmerahan, meliputi 
penyelenggaraan, kewenangan 
pemangku kepentingan, penggunaan 
lambang, perhimpunan nasional, 
pembinaan dan pengawasan, peran 
serta masyarakat, serta larangan dan 
ketentuan pidana sudah memadai. 

(EKO/INDAH)
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Puskesmas
Perbatasan Aruk,
Lebih Keren
dari Tetangga

Dari
Daerah
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Perbatasa Aruk, Indonesia-Malaysia
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Setelah puluhan tahun perbatasan menjadi beranda 
belakang Indonesia, kini pemerintah menjadikan 
wilayah-wilayah itu sebagai serambi depan 
Indonesia. Tempatnya harus lebih indah dan keren. 
Tak terkecuali pelayanan kesehatannya.

Pemerintah daerah Sambas sedang meningkatkan pelayanan 
kesehatan dengan cara akreditasi dan ISO 9001:2008. Saat ini 
yang sudah terakreditasi dan ISO adalah Puskesmas Selako 
perbatasan dengan Kota Singkawang. Sedangkan untuk 
puskesmas perbatasan lain segera menyusul.

Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, 
dr. Fatah Maryunan, puskesmas perbatasan mendapat dana 
afirmasi sebesar Rp 29 M untuk puskesmas Temajuk, Sajingan 
dan Paloh. Dana pusat itu untuk meningkatkan pelayanan 
wilayah perbatasan. 

Tahun 2018 yag aan datang juga akan segera dibangun 
rumah sakit pratama yang berlokasi sama dengan puskesmas 
Paloh. Selama ini wilayah Paloh terkendala dengan transportasi, 
karena terhalang sungai Sambas Besar. Rumah Sakit 
Pratama nantinya untuk meningkatkan fasilitas rujukan dari 6 
kecamatan yang terdiri dari 10 puskemas. 

“Keenam kecamatan ini terpisah sungai Sambas Besar. 
Harapannya, keberadaan rumah sakit pratama akan 
meningkatkan layanan kesehatan rujukan menjadi lebih baik,” 
kata Fatah.

Menurutnya, untuk mengejar ketertinggalan pelayanan 
kesehatan dengan negara tetangga , mesti dilakukan penguatan 
SDM, terutama dalam kualitas pelayanan. Petugas kesehatan 
Malaysia itu sudah terbiasa “memanusiakan manusia”. 

Untuk mengejar ketertinggalan kualitas SDM dalam 
pelayanan kesehatan, dirinya akan melakukan pelatihan service 
excellent. Selain itu juga akan dilakukan pelatihan fungsional 
dokter dan kebidanan untuk tenaga kesehatan yang ada di 
perbatasan

“Kami akan mengutamakan pelatihan bagi tenaga kesehatan 
yang ada di wilayah perbatasan, sehingga dapat menyaingi 
pelayanan yang diselenggarakan negara tetangga,” ujarnya.

Dia berprinsip, uang masyarakat Indonesia harus 
dibelanjakan di wilayah Indonesia. Sebab, rakyat Indonesia kalau 
berobat ke Malaysia harus membayar dengan nilai yang lebih 
mahal. Kursnya saja 1 ringgit = Rp 3.500,-.

Sementara dari sisi sarana dan prasarana kesehatan 
puskesmas perbatasan, khususnya Sajingan dan Paloh, sudah 
sama standarnya dengan Malaysia. Apalagi dengan adanya 
Dana alokasi khusus Afirmasi untuk membangun sarana fisik.

“Kalau puskesmas hasil pembangunan dengan dana afirmasi 
selesai, maka dari sisi penampilan fisik, besarnya bangunan 
puskesmas, milik Indonesia lebih besar dan lebih bagus dari 
Malaysia,” ujar Fatah.

Saat ini, bisa dikatakan sudah berkurang jumlah masyarakat 
Indonesia yang berobat ke Malaysia. Apalagi setelah jalan yang 
menghubungkan perbatasan Malaysia, Aruk hingga Sambas 
sudah mulus. Sebelumnya harus ditempuh selama 1 hari. Kini ha 
nya 1 jam saja. (P)
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Layanan Kesehatan di 
Sambas Perlu
Dukungan Infrastruktur

Perbaikan insfrastruktur, 
terutama jalan menjadi 
kunci peningkatan layanan 
kesehatan di Kabupaten 
Sambas, khususnya wilayah 

perbatasan dengan negara tetangga 
Malaysia. Sebab sarana jalan memberi 
kemudahan akses menuju fasilitas 
pelayanan kesehatan masyarakat. 
Apalagi pelayanan rujukan kesehatan 
ke fasilitas kesehatan yang lebih 
lengkap. Demikian penjelasan Bupati 
Sambas, Kalimantan Barat, Atbah 
Romin Suhaeli, Lc kepada Mediakom, 
pertengahan Desember 2017 lalu di 
Sambas, Kalimantan Barat.

“Beberapa kali terjadi proses 
persalinan di luar fasilitas kesehatan, 
seperti sedang menyeberang di atas 
kapal feri atau mobil ambulan dalam 

perjalanan menuju fasilitas pelayanan 
kesehatan”, kata Atbah.

Menurut Bupati,  luas wilayah 
Sambas itu besarnya 7 kali luas 
Kota Pontianak. Wilayah yang 
luas, penduduknya jarang dan 
terpencil, kemudian insfrastruktur 
jalan yang tidak mendukung, maka 
akan menyulitkan proses pelayanan 
kesehatan. Untuk itu ia berharap 
pemerintah pusat dapat membantu 
membangun insfratruktur, khususnya 
jalan utama di Kabupaten Sambas.

“Saya kira, kalau infrastruktur 
jalan ini dapat diperbaiki, akan dapat 
membantu perbaikan dan percepatan 
pelayanan kesehatan sampai fasilitas 
pelayanan kesehatan. Jadi, faktor 
insfrastruktur punya pengaruh besar 
dalam pelayanan kesehatan”, ujarnya. 

Bupati yang mempunyai hobi bermain 
bulutangkis ini mengungkapkan 
bahwa infrastruktur yang baik akan 
memudahkan jalur pelayanan ke 
puskesmas pembantu pedesaan, 
layanan kesehatan keliling dan 
penguatan ekonomi kesejahteraan 
masyarakat.

Kesadaran Hidup Sehat
Menurut Bupati, masyarakat di 

Sambas masih cenderung berperilaku 
kurang sehat, seperti segan olahraga, 
makan makanan instan tanpa sayur, 
sehingga menyebabkan berbagai 
penyakit yang aneh-aneh.

“Memang lucu, sudah banyak 
masyarakat desa yang budaya 
hidupnya tradisional, tapi kemudian 
menderita penyakit darah tinggi, 
kanker, stroke dan jantung. Selama ini 
penyakit tersebut banyak diderita oleh 
masyarakat perkotaan”, ujar Atbah.

Nah, untuk menekan angka 
kejadian berbagai penyakit tidak 
menular pada masyarakat desa di 
Sambas ini, telah dilakukan gerakan 
masyarakat hidup sehat melalui 3 
pokok kegiatan Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (Germas), antara lain,  
mendorong banyak makan sayur dan 
buah, pemeriksaan kesehatan dan 
olahraga teratur.

“Saat ini kami telah mendorong 
masyarakat hidup sehat lewat PKK, 
Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) 
puskesmas, kegiatan kompetisi 
olahraga dan lomba-lomba”, ujarnya.

Menurutnya, menyadarkan 
masyarakat tentang hidup sehat itu 
butuh waktu. Banyaknya tamu dari luar 

Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Atbah 
Romin Suhaeli, Lc, saat wawancara 
dengan tim Mediakom
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Sambas juga mendorong masyarakat 
berubah pola pikirnya untuk berperilaku 
hidup sehat.

“Kegiatan bersama dalam gerakan 
masyarakat hidup sehat, seperti 
olahraga bersama yang diiringi dengan 
musik nusantara, telah menghadirkan 
kegembiraan dan kebahagiaan 
masyarakat”, ujar Bupati.

Masyarakat Terlibat
Untuk membangkitkan kesadaran 

masyarakat hidup sehat, kami telah 
melibatkan banyak pihak, mulai dari 
anak usia sekolah dasar, menegah dan 
lanjutan atas, melalui kegiatan seperti 
Saka Bakti Husada (SBH), yakni 
gerakan pramuka yang bergerak dalam 
kegiatan kesehatan.

Menurutnya, SBH ini mendapat 
bimbingan program kesehatan 
langsung dari puskesmas setempat. 
Sehingga mereka akan lebih terlibat 
dalam interaksi dengan program 
kesehatan, khususnya yang berkenaan 
dengan kesehatan masyarakat.

“Sampai saat ini telah tergabung 
500 anggota SBH yang berasal dari 19 
kecamatan dan mendapat pembinaan 
langsung dari puskesmas setempat 
secara intensif”, jelas Atbah.

Untuk mendukung kegiatan 
tersebut, telah diproduksi video bidang 
kesehatan seperti penyuluhan narkoba, 
perilaku hidup sehat, membuang 
dan mengolah sampah, pemeriksaan 
kesehatan dan konten promosi 
kesehatan lainya.

“Video kesehatan ini kami sebarkan 
ke seluruh kampung untuk diputar saat 
ada pertemuan masyarakat, ketika ada 
hajatan atau pertemuan periodic oleh 
camat, lurah dan RT/RW”, ujarnya.

Saat ini sudah ada 193 desa 
yang sudah melaksanakan program 
Indonesia Sehat dengan pendekatan 
keluarga (PIS-PK). Program ini 
menjadi prioritas kami, sehingga apa 
yang dicanangkan pemerintah pusat ini 
dapat tersosialisasi dengan baik. (P)

“Kegiatan bersama 
dalam gerakan 
masyarakat hidup 
sehat, seperti 
olahraga bersama 
yang diiringi dengan 
musik nusantara, 
telah menghadirkan 
kegembiraan 
dan kebahagiaan 
masyarakat”
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Bupati Sambas
Berdayakan SBH untuk 
Sehatkan Masyarakat

Pembangunan kesehatan 
bukan hanya tanggung 
jawab pemerintah, tapi 
juga semua pihak, baik 
swasta, pemerintah daerah, 

masyarakat termasuk organisasi 
kepemudaan. Satu diantaranya 
generasi muda yang 
terhimpun dalam Saka Bakti 
Husada (SBH) Sambas, 
Kalimantan Barat.

Hal ini disampaikan 
pembina Saka Bakti Husada 
Kabupaten Sambas, Bupati 
Sambas Atbah Romin Suhaeli 
Lc pada acara pembukaan 
Perkemahan Bakti Cabang 
Saka Husada Kabupaten 
Sambas, Kalimantan Barat, 
11 Desember 2017 di 
Sambas.

“Saya berharap Saka 
Bakti Husada dapat menjadi 
kader pembangunan 
kesehatan masa depan. 
Sehingga cita cita dan derajat 
kesehatan masyarakat 
Sambas dapat meningkat,” 
kata Bupati.

Menurutnya, semua upaya 
kesehatan mesti melibatkan 
banyak unsur masyarakat, 
termasuk pemuda melalui 
siswa Sekolah Lanjutan Atas 
yang mendapat pembinaan 
dari puskesmas. Diharapkan 
para pemuda akan menjadi 
generasi peduli kesehatan. 
Generasi yang menerapkan 
pengetahuan sehatnya untuk 
diri sendiri dan menjadi 
contoh bagi orang lain.

“Upaya pembangunan kesehatan 
yang mendapat dukungan banyak 
pihak, akan menjadikan Kabupaten 
Sambas Hebat. Kalimantan Barat Hebat 
dan Indonesia Hebat,” tambah Atbah.

Saka Bakti Husada Sambas 
mengadakan kemah bakti selama 3 

hari, tanggal 11-13 Desember 2017, 
di Perkemahan Cabang Sambas. 
Acara kemah bakti diikuti 500 peserta, 
perwakilan seluruh SLA dengan 19 
ranting puskesmas se-Kabupaten 
Sambas, di Desa Tengguli, Kecamatan 
Sajad, Kabupaten Sambas.

Kegiatan ini dihadiri 
pembina Saka Bakti Husada, 
Bupati Sambas, Ketua Saka 
Bakti Husada Sambas, 
Sekretaris Daerah dan 
anggota pramuka Saka Bakti 
Husada.

Kegiatan Bakti Husada 
bertujuan meningkatkan 
mental spiritual, membangun 
diri Bakti Husada dengan 
kegiatan kreatif, inovatif,  
guna memberikan wawasan 
pengalaman pramuka dalam 
bidang  kesehatan.

Menurut ketua panitia 
Perkemahan Bakti dr. Fatah 
Maryunan selama 3 hari akan 
ada lomba-lomba kesehatan 
dan bakti sosial di masyarakat 
sekitar lokasi perkemahan.

“Peserta akan melakukan 
pemeriksaaan kesehatan 
masyarakat sekitar, 
pembagian abate dan 
pemeriksaan jentik nyamuk 
rumah tangga,” ujar Fatah.

Kegiatan perkemahan 
bakti diselenggarakan setiap 
tahun. Penyelenggaranya 
puskesmas yang sudah 
disepakati sebelumnya. Satu 
paket dengan tempat yang 
ditetapkan.

(P)

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaeli Lc
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Puskesmas Paloh,
Gedung Baru
Semangat Baru 

Puskesmas Paloh menjadi 
salah satu sarana 
kesehatan perbatasan 
di Kabupaten Sambas 
yang mendapat kucuran 

dana APBN untuk membangun fisik 
puskesmas. Pembangunan dilakukan 
dengan merobohkan bangunan lama 
kemudian membangun kembali yang 
baru.

Puskesmas Paloh terletak di 
desa Sebubus, Kecamatan Paloh, 
Kabupaten Sambas. Jarak tempuh 
dengan kendaraan mobil, selama 4 jam, 
diantaranya harus menyebarang sungai 
terlebih dahulu dengan kapal fery atau 
perahu kayu milik warga.

Alasan pembangun selain 
mengganti bangunan lama yang sudah 
tidak layak dan perlu renovasi, juga 
memerlukan perluasan, sehingga 
sarana pelayanan akan menjadi 
lebih lengkap, layak dan menyaingi 
pelayanan kesehatan yang dimiliki 
tetangga sebelah, Malaysia.

Sementara pembangunan 
puskesmas baru menunggu 
penyelesaian, kegiatan pelayanan 
menggunakan sarana kantor desa yang 

kebetulan berdekatan dengan Balai 
Kerja Kecamatan. Balai dipergunakan 
untuk pelayanan rawat Inap dan 
Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Balai Latihan Kerja disulap menjadi 
ruang layanan dengan membuat sekat 
sementara dari triplek yang diberi 
tiang penyangga seperti papan tulis. 
Ada beberapa sekat untuk rawat inap 
dan pelayanan gawat darurat. Ruang 
yang sama juga digunakan untuk 
menampung beberapa kardus makanan 
tambahan untuk ibu hamil.

Saat ini kondisi fisik bangunan 
baru sudah selesai. Tinggal menunggu 
serah terima dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sambas kepada Kepala 
Puskesmas untuk  penggunaannya. 
Sekarang sedang persiapan pindah. 
Diperkirakan awal Januari 2018, akan 
dilakukan peresmian gedung baru oleh 
pejabat pemda setempat dan memulai 
operasional pelayanan.

Untuk memastikan kesiapan 
gedung baru puskesmas Paloh, semua 
tenaga kesehatan, mulai dari Kepala 
Puskesmas, dokter, perawat dan bidan 
mengunjungi gedung puskesmas 
baru yang tak jauh dari puskesmas 

sementara, tempat operasional 
pelayanan, menunggu proses 
pembangunan selesai.

“Kami berharap gedung baru ini 
menghadirkan semangat baru dalam 
pelayanan kepada masyarakat,” kata 
mereka usai keliling melihat gedung 
baru puskesmas Paloh, 12 Desember 
2017 lalu. (P)

1. Puskesmas Paloh Lama Sebelum 
Direnovasi 

2. Puskesmas Paloh Baru Setelah 
Direnovasi

3. Rumah Dokter Di Puskesmas Paloh

1 2

3
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Persalinan dan PTM Jadi 
Perhatian Puskesmas Paloh 

Diantara masalah kesehatan 
kecamatan Paloh, 
persalinan adalah salah 
satunya. Infrastruktur 
jalan yang buruk sangat 

memengaruhi rujukan persalinan.
Demikian penjelasan Kepala 

Puskesmas Paloh, Kabupaten 
Sambas, Rita Rahayu A.Md. Keb, 12 
Desember 2017 kepada Mediakom, di 
Paloh, Sambas, Kalimantan Barat.

Strategi yang dikembangkan untuk 
mengantisipasi kondisi ini adalah 
memberi informasi secara terus 
menerus kepada ibu hamil untuk 
melakukan persalinan kepada tenaga 
kesehatan terdekat. 

“Tentu, pelaksanaan persalinan 
dengan tenaga kesehatan sudah 
sesuai dengan standar pelayanan 
kesehatan, termasuk kemitraan yang 
terjalin, baik antara bidan dan dukun 
bayi,” ujar Rita.

Menurut Rita, persalinan dengan 
fasilitas tenaga kesehatan diharapkan 
akan menurunkan Angka Kematian 
Ibu dan Bayi. Menurutnya informasi 
persalinan tidak hanya diberikan 
kepada ibu hamil saja, tapi juga 
sampai kepada para remaja. Apalagi 
dengan maraknya pernikahan dini.

“Maraknya nikah dini membuat 
Puskesmas Paloh membuat terobosan 
program Posyandu Remaja,” sebut 
Rita.

Posyandu remaja dikhususkan 
bagi siswa SMP, SMA atau sebaya dan 
dilaksanakan setiap bulan sekali di 
aula kecamatan pada sore hari kerja. 

“Alhamdulillah pesertanya cukup 
banyak dan sangat berarti bagi 
penurunan angka pernikahan dini,” 
ucapnya. 

Untuk menjamin keberlangsungan 
pelayanan, Puskesmas Paloh buka 24 

jam. Petugas siap melayani masyarakat 
dengan fasilitas rawat inap. Sebuah 
antisipasi terhadap meningkatnya 
jumlah penyakit tidak menular, seperti 
hipertensi, gula dan lainnya.

Untuk menekan penyakit tidak 
menular, puskesmas mengambil 
langkah membudayakan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 
di wilayah kerjanya. Puskesmas 
melakukan sosialisasi Germas kepada 

Kepala Desa, pemuka masyarakat, 
kader dan seluruh masyarakat. 

Hasil dari sosialisasi, masyarakat  
kemudian sepakat melakukan senan 
sehat setiap jumat, serta pengecekan 
kolesterol-hipertensi setiap bulan 
sekali. 

“Kegiatan senam sehat, imunisasi 
dan pemeriksaan kesehatan ini juga 
dilakukan sampai wilayah terpencil,” 
kata Rita.

Puskesmas Paloh terletak di 
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, 
Kalimantan Barat, Sebuah tempat 
layanan kesehatan yang berlokasi di 
perbatasan.  Puskesmas ini memiliki 
jumlah tenaga kesehatan sebanyak 
39 orang, termasuk 5 orang tenaga 
kesehatan yang tergabung dalam 
Nusantara Sehat (NS) seperti bidan, 
farmasi, kesehatan lingkungan, 
kesehatan masyarakat, dan perawat.

Menurut Rita, pelayanan rawat inap 
pasien membutuhkan tenaga kurang 
lebih 7 - 8 orang. Secara bergantian dr. 
Mey dan dr. Jojo melakukan tugas jaga 
antara rawat inap dan poliklinik. 

Sementara, pasien poliklinik 
sendiri setiap harinya mencapai 
sekitar 60-70 orang. Sekalipun kondisi 
puskesmas yang masih “mengungsi”, 
tapi pelayanan kesehatan tetap dapat 
berjalan dengan baik. (WB)

Kepala Puskesmas Paloh, 
Rita Rahayu
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Terus Perbaiki Layanan, 
Guna Jaga Wibawa Bangsa 

Menjadi keharusan 
Puskesmas Sajingan 
untuk berubah dalam 
pelayanan. Wajib lebih 
baik karena posisinya di 

perbatasan, sehingga punya daya saing 
dalam layanan kesehatan.  Semuanya 
demi menjaga marwah martabat Bangsa 
Indonesia.

Puskesmas Sajingan Besar, 
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, 
dengan motto “Melayani Bukan Untuk 
Dilayani”, memiliki 19 tenaga kesehatan 
termasuk tenaga administrasi ditambah 
dengan 6 pasukan Nusantara Sehat 
(NS), yang digawangi dr. Hendy Wijaya 
Kesuma.

Puskesmas ini siap 24 jam melayani 
masyarakat yang ada di perbatasan 
Aruk-Indonesia. Kini, Puskesmas 
Sajingan dengan bantuan dana pusat, 
sedang mempercantik tampilan dan 
melengkapi layanan kesehatan sebagai 
puskesmas rawat inap. 

Guna penguatan pelayanan, Hendy 
merangkul 5 desa yaitu Kaliau, Sebunga, 
Sanatab, Santaban dan Sungai Bening.  
Selanjutnya, memfokuskan diri pada 
pelayanan persalinan aman. 

Mengapa? Menurutnya, wilayah kerja 
di bawah program kerja puskesmas, 
wilayah yang sulit dijangkau.  Selain 

itu, jumlah tenaga kesehatan yang 
belum sesuai ketentuan standar dan 
bergantinya tenaga program. 

Menurut Hendy jumlah tenaga 
kesehatan di puskesmas, terkait 
dengan ketersediaan dokter, Sajingan 
Besar mempunyai 2 dokter umum, 
salah satunya adalah dokter alumni 
Nusantara Sehat (NS) yang jatuh cinta 
pada Sajingan Besar dan memutuskan 
untuk terus mengabdi. Hanya saja 
untuk pelayanan gigi, baru dilayani oleh 
seorang perawat gigi.

“Kasus gigi terbilang banyak, tetapi 
belum dapat dilayani maksimal dengan 
ketiadaan dokter gigi. Diharapkan di 
masa mendatang ada dokter gigi yang 
siap melayani,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai standar jumlah 
tenaga kesehatan di puskesmas, 
Sajingan Besar ini juga masih 
membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan 
agar seluruh program dapat maksimal 
dicapai. Kehadiran NS batch 6, sangat 
membantu kelancaran program.

Saat ini, kunjungan pasien 
terhitung lumayan berkisar 20 - 30 
orang perharinya. Selain persalinan, 
puskesmas Sajingan Besar mempunyai 
program melaksanakan kunjungan 
sehat, home care TB, home care 
penyakit tidak menular, kunjungan 

neonatus, kunjungan bumil risti dan 
balita bawah garis merah. 

Khusus program penyuluhan 
diharapkan membuat masyarakat 
sadar akan pentingnya kesehatan dan 
menerapkan hidup bersih dan sehat. 
Puskesmas juga melakukan advokasi 
kepada seluruh Kepala Desa, sehingga 
ditindaklanjuti kepada seluruh warga. 

Menurutnya, terobosan baru berupa 
program gizi. “POS ZITU” atau Pos 
Gizi Terpadu, yakni program pemberian 
makanan tambahan pada bayi balita 
selama 10 hari. Disamping itu, dilakukan 
juga penyuluhan kepada orangtuanya.

Germas
Terkait pencanangan Germas 

dengan 3 pesan, yang melibatkan SKPD 
dan Kecamatan, telah ditindaklanjuti 
oleh desa dengan melaksanakan 
senam setiap Ahad sore dan kunjungan 
posbindu 3 bulan sekali.

“Khusus pencanangan KTR, kami 
telah bermitra dengan Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah dan desa setempat,” 
ujar Hendy.

Kepala pukesmas berharap dengan 
program rutin dan terobosan yang 
dilakukan, visi Sajingan Besar “Sehat 
untuk semua di tahun 2020”   akan 
tercapai. (WB)

Puskesmas Sajingan

Kepala Puskesmas 
Sajinga, dr. Hendy 
Wijaya Kesuma 
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Rabu Kami dengan 
“Rabuah”
(Rabu Makan Buah)

tua tetapi juga kelompok usia muda, 
dari semua kalangan kaya dan miskin 
yang tinggal di kota maupun di desa. 
Sementara itu, kesakitan dan kematian 
akibat penyakit menular semakin 
menurun, walaupun prevalensi 
penyakit masih cukup tinggi. 

Meningkatnya kasus PTM akan 
menambah beban pemerintah dan 
masyarakat karena penanganannya 
membutuhkan biaya yang besar dan 
memerlukan teknologi tinggi. Tanpa 
upaya yang signifikan, kecenderungan 
kesakitan dan kematian serta 
permintaan pelayanan kesehatan akan 
terus meningkat. 

Pemerintah melalui Kementerian 
PPN/BAPPENAS membuat suatu 
upaya yaitu Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS) sebagai 
salah satu cara untuk mencegah 
meningkatnya kematian dan kesakitan 
akibat penyakit baik menular maupun 
tidak menular melalui pendekatan multi 
sektor. Salah satu fokus kegiatannya 

Banyak orang yang 
sering mengeluhkan 
masalah kesehatan 
yang dialami, dimana 
faktor penyebabnya bisa 

beragam, terutama dari perubahan 
gaya hidup yang memang cukup 
signifikan. Jika dahulu manusia sering 
mengolah makanan segar maka 
sekarang cenderung memilih makanan 
instan. Hal ini dijadikan pilihan karena 
kesibukan yang padat dan menyita 
waktu serta tenaga.

Menurut Kementerian Kesehatan 

bahwa dalam 30 tahun terakhir ini, 
terjadi perubahan pola penyakit yang 
disebabkan berubahnya perilaku 
manusia. Pada tahun 1990-an, 
penyebab kematian dan kesakitan 
terbesar adalah penyakit menular 
seperti infeksi saluran pernapasan 
atas, TBC, Diare dll. Namun sejak 
tahun 2010 penyebab terbesar 
kesakitan dan kematian adalah 
penyakit tidak menular seperti stroke, 
jantung, dan kencing manis. 

Penyakit Tidak Menular (PTM) saat 
ini dapat menyerang bukan hanya usia 
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adalah mengajak masyarakat untuk 
memasukkan buah dan sayur dalam 
daftar menu makanan sehari-harinya. 

Beberapa manfaat buah dan sayur 
antara lain guna memenuhi kebutuhan 
serat yang baik untuk pencernaan, 
membantu mengeluarkan racun dalam 
tubuh, mencegah penyakit-penyakit 
seperti diabetes, kanker dan anemia, 
dsb.

Tergerak akan manfaat buah dan 
sayur dan sebagai bentuk konkret atas 
seruan Germas untuk mengkonsusmis 
buah dan sayur setiap hari maka 
kami coba aplikasikan dengan 
sebuah gerakan yang diberi istilah 
“Rabuah (Rabu Makan Buah)”. 
Gerakan tersebut juga salah satu dari 
rencana aksi tim Agent of Change 
(AoC) Reformasi Birokrasi Direktorat 
Kesehatan Keluarga yang sudah 
terbentuk beberapa tahun lalu.

Gerakan Rabuah ini dimulai sejak 
bulan Juli 2017 bertepatan dengan 
Hari Buah Sedunia yang diperingati 
setiap tanggal 1 Juli. Pilihan istilah 
Rabuah’ sendiri dikarenakan agar lebih 
mudah diingat saja. 

“Sebetulnya kebiasaan 
mengonsumsi buah sudah menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dalam 
menu makanan sehari-hari,” ungkap 
salah seorang pegawai Direktorat 
Kesehatan Keluarga.

Sejak dimulainya ‘Rabuah’ maka 
setiap hari Rabu, beberapa pegawai 
membawa dan mengonsumsi buah 

bersama-sama sebagai pelengkap 
makanan yang mereka konsumsi 
pada hari itu. Awalnya baru segelintir 
pegawai saja yang ikut berpartispasi, 
namun dari minggu ke minggu 
kebiasaan positif tersebut mampu 
‘menular’ ke pegawai lainnya. 
Kebiasaan tersebut tidak hanya 
sebatas mengkonsusumsi buah unutuk 
keperluan pribadi tetapi juga menjadi 
sarana saling bertukar buah yang 
dibawa untuk dikonsumsi bersama 

sekaligus berdiskusi tentang manfaat 
buah-buahan.

Gerakan ‘Rabuah’ ini memang 
sangat sederhana namun jika diikuti 
bersama-sama manfaatnya sangat 
besar untuk masyarakat. Untuk itu 
diharapkan kebiasaan mengonsumsi 
buah-buahan dan sayuran setiap hari 
juga diterapkan di lingkungan keluarga 
sehingga terwujud keluarga sehat, 
masyarakat sehat dan Indonesia 
Sehat. (Sendy)
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Kesehatan tradisional 
secara turun-temurun 
sudah dikenal masyarakat 
Indonesia secara luas. 
Namun kesehatan 

tradisional baru memiliki payung 
hukum setelah disahkannya undang-
undang nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan. Berangkat dari aturan 
tersebut, sejumlah upaya terus 
dilakukan agar kesehatan tradisional 
tetap lestari sekaligus membumikan 
kesehatan tradisional di seluruh 
nusantara.

“Target tahun depan (2018), kita 
memiliki sekolah S1 untuk kesehatan 

tradisional, memiliki griya sehat dan 
pengembangan yang terintegrasi 
dengan rumah sakit dan puskesmas,” 
ujar Direktur Pelayanan Kesehatan 
Tradisional Kementerian Kesehatan, 
Dr. dr. Ina Rosalina, Sp.A (K), M.Kes, 
MH.Kes, kepada Mediakom.

Apa yang disampaikan ini tersebut 
merupakan rencana strategis yang akan 
dijalankan oleh Kementerian Kesehatan 
terkait pengembangan pelayanan 
kesehatan tradisional (Yankestrad) 
sekaligus juga langkah kongkret untuk 
mengatasi hambatan berkembangnya 
kesehatan tradisional di bumi pertiwi ini.

“Kualifikasi dan standarisasi praktisi 
dalam pelayanan kesehatan tradisional 
itu agak sulit. Kemudian bukti ilmiah 

Menuju Kesehatan 
Tradisional Yang 
Membumi
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pemanfaatan pelayanan kesehatan 
tradisional itu mengharuskan kita terus 
melakukan penelitian,  juga fasilitas 
pelayanan kesehatan tradisional itu 
baru mau kita adakan, griya sehat itu 
baru mau kita buat,” ujar perempuan 
yang baru menjabat Direktur Yankestrad 
pada Juli 2017 ini.

Berdasarkan ketentuan undang-
undang kesehatan definisi Yankestrad 
adalah pengobatan dan atau perawatan 
dengan cara dan obat yang mengacu 
pada pengalaman dan keterampilan 
turun temurun secara empiris yang 
dapat dipertanggungjawabkan dan 
diterapkan sesuai dengan norma 
yang berlaku di masyarakat.Masih 
menurut UU 36 tahun 2009 pasal 59 
ayat (1) diketahui bahwa berdasarkan 
cara pengobatannya, pelayanan 
kesehatan tradisional terbagi menjadi 
pelayanan kesehatan tradisional 
yang menggunakan keterampilan dan 
pelayanan kesehatan tradisional yang 
menggunakan ramuan.

Upaya Pengembangan 
Yankestrad

Ina menjelaskan secara rinci 
mengenai 3 upaya yang akan dilakukan 

Kemenkes untuk pengembangan 
Yankestrad ke depannya. Pertama 
terkait sekolah Yankestrad, sudah 
ada satu universitas yang nantinya 
akan membuka pendidikan S1 profesi 
Kesehatan Tradisional yang diharapkan 
dapat memulainya. “Kita sedang 
membuat sekolah kesehatan tradisional 
(kestrad), S1 Profesi, yang semoga 
bisa terlaksana tahun depan di UPN 
dan mudah-mudahan fakultas negeri 
lainnya juga mau (membuka jurusan S1 
Kestrad),” jelas ina.

Kemudian, lanjut Ina, pada tahun 
2018 diharapkan dapat dibuka Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Tradisional 
(Fasyankestrad) yang akan dinamai 
griya sehat. Di griya sehat nantinya 
akan memberikan berbagai macam 
pelayanan kesehatan tradisional mulai 
spa, pijat, akupuntur dan sebagainya.  
“Kita sedang membuat draft Permenkes 
(Peraturan Menteri Kesehatan), ini 
(griya sehat) akan tersediri. Targetnya 
2018 jalan,” sebut perempuan bergelar 
doktor spesialis kesehatan anak ini.

Sedangkan upaya ketiga yang 
akan dilakukan Kemenkes dalam 
mengembangkan fasyankestrad adalah 
melakukan sinergi dengan rumah sakit 



Serba
Serbi

NOVEMBER 2017 I Edisi 88 I Mediakom 6362 Mediakom I Edisi 88 I NOVEMBER 2017

dan puskesmas. Dimana nantinya, 
pasien-pasien dengan penyakit tertentu 
akan mengikuti pengobatan dengan 
dua metode yakni konvensional dan 
tradisional yang sudah teruji oleh hasil 
penelitian. 

“Pengembangan yang terintegrasi 
dengan rumah sakit dan puskesmas, 
misalnya ada pasien post stroke 
kan suka kaku atau lemas, kan suka 
fisioterapi nah fisioterapi diintegrasikan 
dengan akupuntur, itu penelitiannya 
banyak dan lebih cepat pulih,” lugas 
Ina.

Peraturan Pemerintah nomor 
103 tahun 2014 tentang Pelayanan 
Kesehatan Tradisional menerangkan 
mengenai definisi beberapa jenis 
pelayanan kesehatan tradisional. 
Pertama , Pelayanan Kesehatan 
Tradisional Empiris adalah penerapan 
kesehatan tradisional yang manfaat 
dan keamanannya terbukti secara 
empiris. Kedua, Pelayanan Kesehatan 
Tradisional Komplementer adalah 
penerapan kesehatan tradisional yang 
memanfaatkan ilmu biomedis dan 
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biokultural dalam penjelasannya serta 
manfaat dan keamanannya terbukti 
secara ilmiah. Ketiga, Pelayanan 
Kesehatan Tradisional Integrasi adalah 
suatu bentuk pelayanan kesehatan 
yang mengombinasikan pelayanan 
kesehatan konvensional dengan 
Pelayanan Kesehatan Tradisional 
Komplementer, baik bersifat sebagai 
pelengkap atau pengganti. Dan  obat 
tradisional didefinisikan sebagai bahan 
atau ramuan bahan yang berupa bahan 
tumbuhan, bahan hewan, bahan, 
sediaan sarian (galenik), atau campuran 
dari bahan tersebut yang secara 
turun temurun telah digunakan untuk 
pengobatan, dan dapat diterapkan 
sesuai dengan norma yang berlaku di 
masyarakat.

Ditambahkan oleh Ina, setelah 
nantinya pelayanan kesehatan 
terintegrasi dengan rumah sakit 
dan puskesmas maka diharapkan 
masyarakat diberikan pelatihan oleh 
Puskesmas. Sehingga, lanjut Ina, 
nantinya masyarakat bisa melakukan 
sendiri tanpa harus datang ke 

Puskesmas dan juga upaya promotif 
dan preventif berjalan. “Kita mengajak 
ke masyarakat supaya sehat tetapi tidak 
mahal, yang kita ajarkan ke masyarakat 
yang bisa dipraktekan ke masyarakat,” 
jelas Ibu tiga anak ini.

Pengembangan yankestrad tidak 
hanya fokus pada ketiga hal tersebut, 
nantinya juga akan dikembangkan yang 

menurut Ina dikenal dengan istilah 
medical tourism. Selain itu juga akan 
dikembangkan tanaman obat keluarga 
(toga) rumah sakit.

“Lahan yang banyak dengan 
tanaman obat rumah sakit yang sesuai 
dengan kebutuhan sekaligus untuk 
sarana edukasi. Misal tanaman untuk 
menurunkan darah tinggi, tanaman 
penambag darah jadi masyarakat begitu 
pulang jadi tahu, dirumah bisa ditanam 
dan bisa digunakan,” demikian harapan 
Ina. (Didit)

“Target tahun depan 
(2018), kita memiliki 
sekolah S1 untuk 
kesehatan tradisional, 
memiliki griya sehat 
dan pengembangan 
yang terintegrasi 
dengan rumah sakit dan 
puskesmas.”
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GALERI FOTO RANGKAIAN KEGIATAN HKN KE 53

Hari Kesehatan Nasional 
(HKN) ke-53 kali ini tidak 
hanya dimeriahkan dengan 
pemecahan rekor muri untuk 
peserta senam peregangan 

terbanyak. Namun semarak HKN ke-
53 juga diisi oleh beragam kegiatan 
yang menjadi satu rangkaian hingga 
puncaknya dilakukan di Bundaran Hotel 
Indonesia dan serempak di 34 Propinsi 
melakukan senam peregangan pada 12 
November 2017 lalu.

Tim Redaksi Mediakom coba 
merangkum semarak rangkaian kegiatan 
HKN tersebut dalam Galeri Foto kali ini.l

Tour sepeda ini 
diawali dari titik 
nol kilometer 
Indonesia

Jarak Sejauh 3.000 Km 
harus ditempuh para 
peserta

Sesuai Target Para 
Peserta Gowes Tiba 
Di Bunderan HI Saat 
Puncak HKN ke-53

“IndoHCF-Koseindo Tour De’Sabang-Jakarta 
3000K Indonesia Sehat” adalah tema tour sepeda 
yang merupakan rangkaian dari HKN ke-53. 
Start dari titik awal Tugu Nol Kilometer di Sabang 
pada Sabtu 14 Oktober 2017 hingga titik akhir 
di Bunderan Hotel Indonesia di Jakarta, saat 
puncak HKN ke-53 tanggal 12 November 2017. 
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GALERI FOTO RANGKAIAN KEGIATAN HKN KE 53

Menkes Memimpin 
Sidang Orasi 
Pengukuhan Profesor 
Riset

Menkes Menyampaikan 
Sambutan Saat Orasi 
Pengukuhan Profesor 
Riset

Dr. Drs. Sudibyo Soepardi, 
Apt., M.Kes Bersama 
Dr. drg. R. Niniek Lely 
Pratiwi, M.,Kes, Seusai 
Melaksanakan Upacara 
Orasi Pengukuhan 
Profesor Riset. Kini 
Mereka Telah Resmi 
Menyandang Gelar 
Professor, Selamat.

Pengukuhan Dua orang Profesor Riset 
Kementerian Kesehatan juga menjadi bagian 
dari HKN ke-53 kali ini 
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Lomba Pijat Bayi Dibawah Dua Tahun 
Juga Semakin Menambah Semarak 
Rangkaian Acara Menyambut HKN ke-53 

Menkes Membuka 
Secara Resmi Acara 
Lomba Pijat Anak 
Bawah Dua Tahun

Direktur Yankestrad 
Memberikan Pelatihan 
Cara Memijat Baduta 
Yang Tepat dan Benar

Pijat Baduta Memberikan 
Kenyaman Bagi Buah 
Hati dan Mendekatkan 
Anak Dengan Orang Tua
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Pameran Alat-Alat Kesehatan Dalam 
Negeri di JI-Expo Kemayoran Kembali 
Diselenggarakan HKN Ke-53, Mulai 
dari Tanggal 9-11 November 2017. 
Menteri Kesehatan Bersama Menko 
Perekonomian Meresmikan Acara Yang 
Berlangsung Selama Tiga Hari ini.

Menkes Bersama Menko 
Perekonomian Meresmikan 
Acara Pameran Alat Kesehatan 
Dalam Rangka HKN ke-53

Menkes Didampingi 
Sekjen Kemenkes 
dan Dirjen Farmalkes, 
Meninjau Stan 
Pameran di JI Expo 
Kemayoran

Dirjen Farmalkes Menyampaikan 
Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
Pameran Pembangunan 
Kesehatan dan Produksi Alat 
Kesehatan Dalam Negeri
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Tak Terlewatkan, Pada HKN ke-53 ini 
sejumlah Satuan Kerja Berprestasi Juga 
Mendapat Penghargaan 

Sekjen Kemenkes Menerahkan 
Penghargaan Kepada Kepala Biro 
KSLN Sebagai Salah Satu Satker 
Yang Menerima Penghargaan

Senam Peregangan Massal Dalam 
rangka HKN ke-53 di Bundaran HI, 
Jakarta

Sekjen Kemenkes Bersama 
Kepala Biro Komunikasi dan 
Pelayanan Masyarakat Serta Para 
Penerimana Penghargaan Lainnya

Pemecahan Rekor 
Muri Peserta Senam 
Peregangan Terbanyak 
Terjadi Saat Puncak HKN 
ke-53 yang Dilaksanakan 
di Bundaran Hotel 
Indonesia, Minggu 12 
November 2017. Bahkan 
Direktur Museum Rekor 
Indonesia, Jaya Suprana, 
Menyebut Ini Tidak Hanya 
Menjadi Rekor Muri Tetapi 
Juga Rekor Dunia! 
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Menkes Menerima Pengharagaan 
Dari Direktur Museum Rekor 
Indonesia Setelah Memecahkan 
Rekor Muri Untuk Peserta Senam 
Peregangan Terbanyak

Menkes Bersama Para Pejabat 
Kemenkes Melakukan Senam 
Peregangan Massal Saat Puncak 
HKN ke-53 di Bundaran HI, Jakarta

Wapres Jusuf Kalla Bersama Ibu 
Mufida Kalla Ikut Hadir Pada Acara 
Puncak HKN ke-53
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Senin 13 November, Masih Dalam 
Suasana HKN ke-53 Pegawai 
Kemenkes Melaksanakan Upacara 
HKN di Kanor Kementerian Kesehatan, 
Kuningan, Jakarta Selatan. Ibu Menteri 
Kesehatan Bertindak Sebagai Inspektur 
Ucara.
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Seusai Melaksanakan Upacara Di 
Kementerian Kesehatan, Menkes 
Melanjutkan Dengan Meninjau Pameran 
Foto HKN ke-53 di Loby Gedung 
Adyatma. Tidak Hanya Menyaksikan, 
Menkes juga Mencoba Memfoto Para 
Pejabat Eselon 1 di Kementerian 
Kesehatan, Ckrek.
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Ajal itu dekat, 
bersiaplah...!
Oleh : Prawito

Sebut saja Edy (53), begitu 
biasa dipanggil. Pribadinya 
baik, mudah gaul dan juga 
relegius. Setiap waktu 
ibadah, Ia akan segera 

menuju masjid shalat berjamaah 5 
waktu. Sebagai guru olah raga sekolah 
swasta, memiliki kebiasaan hidup sehat, 
berolah raga rutin, main bulu tangkis, 
pemain bola kaki, renang dan jalan kaki 
pagi hari sebelum berangkat ke sekolah 
untuk mengajar. Kebiasaan ini sudah 
Dia lakukan sejak lama, maka wajar dari 
penampilannya bertubuh atletis, sehat 
dan bugar.

Suatu hari, Dia mengeluh ada 
sesuatu yang tidak biasa pada tubuhnya. 
Badan kurang nyaman, demam dan 
beberapa kali muntah. Kemudian Ia 
bersama istrinya memeriksakan diri 
ke RSUD setempat. Dari hasil analisa 
dokter, kemudian mendapat informasi, 
bahwa dirinya menderita sakit jantung. 
Pembuluh darahnya menyempit, 
bahkan cukup berat, karena hanya 
sedikit saluran yang dapat mengalirkan 
darah kurang lebih 30%. Vonis ini tentu 
membuat Edy bertanya-tanya, apa 
yang salah dari pola hidup yang dijalani 
selama ini.

Menurutnya, Dia sudah berusaha 
berpola hidup sehat, makan banyak 
sayur dan buah, olah raga dan 
istirahat cukup, tapi mengapa tiba-
tiba Ia harus mendapat vonis terkena 
penyakit jantung. Vonis ini kemudian 
membuat Edy galau, beberapa minggu 
kesehatannya terus menurun, bahkan 
beberapa hari harus istirahat tak ada 
aktivitas ke luar rumah, karena untuk 
melangkah beberapa meter saja sudah 
terasa sesak didadanya.

Untuk memastikan apakah dirinya 
betul menderita penyakit jantung, 
kemudian Edy memeriksakan diri ke 
RSCM, rumah sakit yang lebih besar 
dan lebih lengkap dari sarana maupun 
tenaga medisnya. Setelah mendapat 
kesempatan pemeriksaan, ternyata 
tidak jauh beda hasilnya dengan RSUD, 
yakni penyakit jantung juga. Kemudian 
dokter merekomendasikan untuk operasi 
bypass. Mendapat penjelasan ini, Edy 
tambah sedih, karena persepsi operasi 
bypass sangat menyeramkan dan kalau 
gagal dapat berujung pada kematian.

Selama dua bulan, sambil berobat 
jalan terus bermunajat, berdoa meminta 
kepada Yang Maha Esa pilihan jalan 
terbaik solusi atas  penyakit jantungnya. 
Beberapa masukan dari banyak pihak, 
termasuk yang pernah mengalami 
operasi bypass. Mereka yang pernah 
bypass ini masih tetap sehat beraktifitas 
normal, dari temannya yang bernama 
Chaerul. Sekalipun sudah berumur 
63 tahun, masih menjalankan aktifitas 
normal, walau tetap harus terus menjaga 
pola hidup sehat terutama makan.

“Saya tak lagi berani makan 
sembarangan, apalagi yang banyak 
lemak, santan dan minyak, terutama 
gorengan. Bahkan, untuk makan malam 
saya sudah tak melakukan lagi, kalau 
pingin makan, hanya makan buah dan 
sayur saja”, ujarnya.

Edy, kini sudah melakukan operasi 
bypass yang sangat dikhawatiri itu. 
Awalnya, operasi berjalan lancar, dua 
hari sudah keluar dari ruang operasi, 
masuk ruang perawatan. Kesadaranya 
sudah pulih, bahkan sudah mulai ngobrol 
dengan istrinya. Selang di dada sudah 
dicabut. Menurut dokter 2 hari lagi boleh 

kembali ke rumah, kemudian dilanjutkan 
dengan rawat jalan. Entah apa 
penyebabkanya, satu hari menjelang 
pulang, tiba-tiba Edy kejang, istrinya 
yang sedang disampingnya kaget, lalu 
memberitahukan dokter, kemudian 
mendapat perawatan ICU, beberapa 
saat sadar.

Ketika sadar itu, Edy bertanya 
mengapa saya di ICU lagi ? tadi, ayah 
kejang, memang ngak terasa tanya 
istrinya. Engak jawab Edy. Setelah 
beberapa saat, kemudian kejang lagi 
dan koma lagi, sekarang masih di ruang 
ICU, ketika saya menuliskan ini. Semoga 
mendapat kemudahan, mukjizat untuk 
sembuh kembali seperti sediakala. Amin.

Harus selalu siap..!
Dalam cerita di atas, Edy memang 

gemar olah raga, jaga makanan sehat, 
bahkan istirahat juga cukup, tak pernah 
porsir diri dalam bekerja, sore hari 
sebelum jam 16.00 sudah di rumah dan 
tidur cepat, sebelum pukul 21.00 Wib. 
Memang diakui, selama ini tak pernah 
melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, 
mungkin disini kelengahannya. Karena 
merasa tak ada keluhan yang berarti, 
kemudian tak melakukan pemeriksaan 
kesehatan.

Kisah lain, banyak juga ditemukan 
tiba-tiba seseorang meninggal, tanpa 
ada keluhan sakit sebelumnya. 
Beberapa hari terakhir masih sehat, 
segar bugar, tak ada tanda-tanda 
sakit, kemudian tidur tak bangun 
lagi, duduk langsung tersungkur, 
sujud tak berdiri lagi, dan seterusnya. 
Innalillahiwainnaillaihi rojiun, mereka 
telah pergi dan tak kembali lagi. 
Kemudian dokter dan banyak yang 

Lentera
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bilang, bahwa penyebabnya sakit 
jantung.

Kematian yang mendadak, 
tanpa sakit, tanpa gejala dan tanpa 
pemberitahuan ini harus menjadi 
pelajaran hidup kita. Tak boleh lengah 
sedikitpun untuk tak siap dan sadar 
bahwa kematian itu dekat. Tak perlu 
harus sakit dulu, periksa dokter, operasi 
dan persiapan lainnya. Hanya sedikit 
yang selalu siap akan hal ini, karena 
keluarga dan lingkungan tak selalu 
mengingatkan akan hadirnya kematian 
itu dekat. 

Umumnya orang sadar, pasti akan 
mati, tapi mereka menyakini, tak harus 
secepat itu, karena merasa belum 
cukup ini dan cukup itu. Apalagi selama 
ini juga masih sehat dan segar bugar. 
Jadi jangan tertipu dengan sehat dan 
segar bugar, karena selama ini sudah 
menerapkan pola hidup bersih dan 
sehat, berarti ajal masih jauh. Tidak...! 
ajal itu sangat dekat, bersiaplah 
menyambutnya.l C
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Asam urat ini biasanya 
tidak diketahui oleh 
penderitanya. Dalam waktu 
tertentu penderita sudah 
langsung menanggung 
kelebihan asam urat akibat 
pola makan dan gaya hidup 
yang tidak sehat. Tahu-
tahu kondisi asam uratnya 
sudah berlebihan sehingga 
memerlukan penanganan 
yang sangat serius. Kalu 
sudah dapat dikendalikan 
umumnya tidak mengganggu 
dan siapa pun yang sudah 
berlebihan sehingga 
memerlukan penanganan 
yang sangat serius. Kalau 
sudah dapat dikendalikan 
umumnya tidak mengganggu 
dan siapa pun yang sudah 
pernah terkena asam urat 
harus terus menjaga pola 

CARA JITU MENGATASI ASAM 
URAT : Mengenali Gejala Kondisi, 
Faktor Pemicu Mitos Asam Urat 
Pencegahan dan Penanganannya
Penulis : dr. Yekti Mumpuni & Ari Wulandari
Isi : 102 hal 
Penerbit : Andi Jogyakarta
ISBN : 978-979-293-921-5

hidupnya dan pola makannya 
agar tidak kembali terkena 
asam urat yang lebih parah.

Buku ini mengupas 
secara ringan dan 
komprehensif segala hal 
yang perlu diketahui seputar 
asam urat. Dari mulai 
pengertian, gejala-gejala, 
kondisi, mitos-mitos, cara 
pencegahan, sehingga 
penanganannya secara 
medis sehingga seseorang 
dapat hidup dengan tenang 
dan bahagia meskipun 
terkena asam urat.

Buku ini layak di baca 
dan diharapkan setiap 
orang dapat mulai menjaga 
kesehatannya secara terarah 
dan tidak lagi khawatir untuk 
datang kepada dokter jika 
diperlukan. 

 

ASAM urat adalah jenis 
penyakit yang menyebabkan 
sendi nyeri, ngilu, bengkak 
dan meradang. Dalam 
kondisi normal asam urat 
tidak akan berbahaya bagi 
kesehatan manusia. Namun 
kelebihan (hiperurisemia) 
atau kekurangan 
(hipourisemia) kadar asam 
urat dalam plasma darah 
akan menjadi indikasi 
adanya penyakit pada 
tubuh manusia. Penyakit 
ini cukup mengganggu 
dan menyakitkan sehingga 
banyak orang yang takut 
terkena asam urat. Penyakit 
asam urat termasuk jenis 
penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan, tetapi 
keberadaannya dapat 
dikendalikan dengan mudah.
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yang mengungkapkan 
manfaat pisang baik 
dari segi kesehatan 
maupun kecantikan, 
didokumentasikan 
dengan apik oleh penulis 
dalam bacaan yang akan 
menambah wawasan 
para pembaca buku ini. 
Khususnya para pencinta 
obat tradisional, maupun ibu 
tangga yang peduli pada 
nutrisi keluarga, bahkan para 
mahasiswa sekali pun. 

beberapa penyakit. Tak 
hanya menyehatkan, pisang 
dan kecantikan pun saling 
berkaitan. Mempertahankan 
kecantikan kulit dengan 
memanfaatkan pisang 
memang telah dikenal 
masyarakat dari genarasi ke 
generasi. 

Buku ini mengupas 
tuntas rahasia setiap 
inchi dari pisang, si 
buah surga ini. Refensi 
dari berbagai penelitian 

KHASIAT 
AJAIB 
PISANG
A to Z Khasiat Dari Akar 
Hingga Kulit Buahnya
Dari Luka Ringan Hingga 
Penyakit Berat Merawat Dari 
Ujung Rambut Hingga Kaki
Penulis   : Ketty Husnia Wardhany   
Jumlah  : 199 hal 
Penerbit : Jogyakarta Rapha Publishing
ISBN :  978-979-294-637-6

maupun kulit pisang ? Jika 
ya maka tak salah jika 
pisang dinobatkan sebagai 
tanaman multiguna karena, 
mampu dimanfaatkan 
untuk berbagai keperluan 
yang bersifat pemenuhan 
kebutuhan perut manusia. 
Namun tak banyak yang 
mengetahui, kandungan 
nutrisi apa yang terdapat 
dalam pisang sehingga 
jenis tanaman ini dapat 
menjadi obat herbal bagi 

PISANG disebut sebagai 
buah surga. Berbagai 
kandungan nutrisi dan 
mineral yang ada dalam 
tubuh tanaman ini menjadi 
nilai tambah yang baik bagi 
tubuh kita. Bisa jadi nikmat 
sehat mewakili makna surga 
bagi pencinta pisang. 

Pisang sangat akrab 
dalam kehidupan kita. 
Tanaman ini nyaris selalu 
hadir dalam kegiatan sehari-
hari para ibu rumah tangga. 
Mari sejenak menengok 
isi dapur kita. Apakah ada 
beberapa jenis makanan 
yang menggunakan bahan 
dari buah pisang, daun 
pisang, jantung pisang atau 
bahkan bonggol pisang 



hyaaatttttt!!!!

kejadian lama terulang kembali.....

Cek kesehatan
pemeriksaan 

kesehatan
gratis!

kom temenin gue 
cek gula darah dong!

halo permisi..
mau nanya di sini 

bisa cek kesehatan
gratis ya? eh iya....

piip! piip! piiip!

wadaw gula 
darah gue 

tinggi banget 
pasti karena 
abis liat yang 

manis-manis neh!

yuk boleh! 
gue juga 

mau ah 
cek tekanan 

darah

duh.. manis 
banget!!

invisible 
woman

HIGH

tekanan darah gue
juga tinggi banget,
emosi liat kelakuan

looo!!!!

halo memed di sini!
jangan lupa ya teman -teman untuk 

cek kesehatan secara rutin dan 
menjaga tubuh kita dengan makan 
makanan sehat agar tubuh tetap 

sehat dan kuat!
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Komik Kita
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