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Mewakili Presiden Ir. H. Joko Widodo, Menteri Kesehatan Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus 
Putranto, Sp.Rad (K) memberikan penghargaan dan santunan kepada para tenaga kesehatan yang telah 

berpulang dalam tugasnya menangani Covid-19 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

TALI ASIH UNTUK



KUNJUNGAN MENTERI KESEHATAN KE RSUD Dr. SOETOMO
RABU, 24 JUNI 2020

Acara dibuka oleh Direktur Utama Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K), kemudian dilanjutkan sambutan oleh Menteri Kesehatan 
Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K). Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan penghargaan dan santunan 

kepada para tenaga kesehatan yang telah berpulang dalam tugasnya menangani Covid-19. Penghargaan dan santunan diberikan kepada 
almarhum dr. Miftah Fawzy Sarengat yang diwakili sejawat residen, dr. Gatot Pramono diwakili sang istri Aprilia Devina dan perawat 

Sri Agustin yang diterima putrinya (Chiara). Selain itu beliau juga memberikan sumbangan Masker K N-95 sebanyak 1.000 buah. 
Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Bidang Penelitian & Pengembangan serta ke SMF/Instalasi Radiologi didampingi 

Direktur dan Direktur Penunjang Medik Dr. Hendrian Dwikoloso Soebagjo, dr., Sp.M(K) serta para Direksi dan Pejabat Struktural lainnya. 
Disamping itu beliau berjanji akan segera mengirimkan bantuan dokter umum dan perawat ke RSUD Dr. Soetomo.
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•	 Menjaga	Pola	Makan	Sehat	Saat	Pandemi

1.	 Pentingnya	Kualitas	Emosional	
Care	Giver	dalam	Perawatan	
Penderita	Alzheimer

2.	 Aferesis	

•	 New	Normal:	"Cegah	Covid-19,	
Sehat	untuk	Semua,	Ekonomi	Pulih"

•	 Biasakan	New	Normal	Jadi	Peran	
Penting	Keluarga

•	 Pandemi	Covid-19
•	 Gerakan	PHBS,	Langkah	Menuju	

Masyarakat	Sehat	Berkualitas
•	 Benarkah	pandemi	Berulang	Tiap	

100	tahun?
•	 8	Pandemi	Penyakit	dan	Dampaknya	

dalam	Sejarah

Menteri Kesehatan Letjen TNI 
(Purn) Dr. dr. Terawan Agus 

Putranto, Sp. Rad. (K) mengunjungi 
RSUD Dr. Soetomo pada Rabu 
24 Juni 2020. Beliau mewakili 

Presiden Ir.H. Joko Widodo 
memberikan penghargaan 
dan santunan kepada para 

tenaga kesehatan yang telah 
berpulang dalam tugasnya 

menangani Covid-19. Kemudian 

•	 Tadarus	Online	Hari	Ke-23	Bulan	Ramadhan	1441	H
•	 Penyerahan	Zakat	Fitrah	dan	Maal	1441	H	Masjid	An-

Nuur	RSUD	Dr.	Soetomo
•	 Takbir	Online	5	Benua	Digelar	di	Tengah	Pandemi	

Covid-19
•	 Halal	Bihalal	Online	Keluarga	Besar	RSUD	Dr.	Soetomo
•	 Senam	Peregangan	dan	Berjemur	Cegah	Corona
•	 Perekrutan	Tenaga	Relawan	Medis,	Non	Medis	RSUD	Dr.	

Soetomo
•	 Peresmian	Ruang	Isolasi	Khusus	(RIK)	2
•	 Peresmian	Ruang	Isolasi	Khusus	(RIK)	3

Petunjuk	Teknis	Rincian	Butir	Kegiatan	Jabatan	Fungsional	
Sanitarian	di	Rumah	Sakit

dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Bidang Penelitian 
& Pengembangan serta ke SMF/Instalasi Radiologi didampingi 

Direktur Utama Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) dan Direktur 
Penunjang Medik Dr. Hendrian Dwikoloso Soebagjo, dr, SpM(K) 

serta para Direksi dan Pejabat Struktural lainnya.

RALAT :
Artikel berjudul "Hari Kanker Sedunia 2020: Saya Siap dan Saya 
Bersedia" (Mimbar Vol. 24 no. 2/April 2020, hal. 13), yang benar 
ditulis oleh dr. Reyner Valiant Tumbelaka. Dengan demikian, 
kesalahan telah dibetulkan. Terima kasih.

- Redaksi
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New Normal adalah upaya untuk tetap produktif di masa pandemi 
Covid-19. Membiasakan pola hidup baru itu tidak mudah, perlu dimulai 
dari lingkup terkecil seperti keluarga. “Kami ingatkan peran seluruh kepala 
keluarga untuk mengajarkan perubahan ini kepada seluruh anggota 
keluarganya. Bukan permasalahan sederhana namun dibutuhkan 
kesabaran dalam menghadapinya. Cara ini akan menghentikan sebaran 
Covid-19”. New normal dimaksudkan agar pelbagai sektor kehidupan 
yang tadinya tersendat bahkan berhenti, dapat bergerak kembali. Jika 
skenario new normal menjadi pilihan sambil menunggu vaksin Covid-19 
ditemukan, kolaborasi dari semua pihak menjadi syarat wajib. Tidak 
hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun harus menjalankan protokol 
kesehatan yang sudah ditetapkan. Jika tidak ada kolaborasi, kasus 
terinfeksi Covid-19 akan semakin parah peningkatannya, seperti yang 
diprediksi oleh para ahli kesehatan. 

Artikel Utama tentang seputar Covid-19 mulai dari "New Normal", 
"Biasakan New Normal Jadi Peran Penting Keluarga", "Pandemi Covid-19", 
"Gerakan PHBS", "Benarkah Pandemi Berulang Tiap 100 Tahun?" dan "8 
Pandemi Penyakit dan Dampaknya dalam Sejarah". Selain itu ada juga 
Artikel Khusus dan Artikel Kesehatan serta Sekilas Info tentang "Menjaga 
Pola Makan Sehat Saat Pandemic" sebagai tambahan wawasan kita.

Berita foto Seputar Soetomo menampilan berbagai kegiatan yang 
telah dilakukan, antara lain; kunjungan Menteri Kesehatan untuk 
memberikan penghargaan dan santunan kepada para tenaga kesehatan 
yang telah berpulang dalam tugasnya menangani Covid-19.

Selamat membaca dan berinteraksi melalui Kuis Mimbar sebagai 
hiburan dan mengasah pengetahuan. Semoga bermanfaat.



artikel utama

COVID-19 menjadi realitas penyakit yang mengubah 
struktur sosial masyarakat. Perilaku sosial berubah, 
begitu pun kohesi sosial. Cara (usage), kebiasaan 
(folkways), tata kelakuan (mores), dan adat istiadat 
(custom) turut beradaptasi. 

Pelbagai upaya untuk menghadapi pandemi 
Covid-19 pun dilakukan, seperti karantina rumah, 
isolasi mandiri, karantina fasilitas khusus, karantina 
rumah sakit, dan karantina wilayah. 

Menjadi pertanyaan, sampai kapan masyarakat 
dengan pelbagai sektor kehidupannya harus hidup 
dalam masa ketidakpastian, ketidaknyamanan dan 
ketidakamanan dari situasi pandemi. Mengingat saat 
ini pun belum ditemukan vaksin atau obat untuk 
penyembuhan para korban yang terinfeksi. Bahkan 
para ahli kesehatan memprediksi pandemi Covid-19 
masih akan berlangsung hingga tahun kedepan.

Menjawab situasi dan kondisi yang terjadi, tatanan 
kehidupan normal baru atau new normal menjadi 
alternatif exit strategy. Tatanan new normal merupakan 
transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk 
tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan 
menerapkan protokol kesehatan sampai ditemukannya 
vaksin yang dapat menyembuhkan para korban yang 
terinfeksi.

New normal dimaksudkan agar pelbagai sektor 
kehidupan yang tadinya tersendat bahkan berhenti, 
dapat bergerak kembali. Jika skenario new normal 
menjadi pilihan sambil menunggu vaksin Covid-19 
ditemukan, kolaborasi dari semua pihak menjadi syarat 
wajib. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun 
harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah 
ditetapkan. Jika tidak ada kolaborasi, kasus terinfeksi 
Covid-19 akan semakin parah peningkatannya, seperti 
yang diprediksi oleh para ahli kesehatan.***

Jangan Kasih Kendor
Cegah Covid-19

Sehat untuk Semua
& Ekonomi Pulih

New N   rmal

juli 20202
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Cara Pencegahan 
Penyebaran

Mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir 

selama minimal 20 detik

Hindari berada dalam 
kerumunan

Menutup mulut dan 
hidung dengan masker

Hindari berkumpul 
di tempat-tempat 

umum

Membersihkan tangan 
dengan cairan hand 

sanitizer berbasis alkohol

Memasak dan 
memanaskan makanan 

secara menyeluruh

Hindari bersentuhan 
dengan binatang secara 

langsung

Segera berkonsultasi dengan 
dokter/petugas kesehatan
ketika timbul gejala sakit

Hindari memegang 
dan berbagi barang

Hindari melakukan 
perjalanan

Hindari bersentuhan 
dengan orang lain

Virus Corona merupakan 
jenis virus yang tidak mampu 
bertahan hidup lama jika 
berada diluar inang (makhluk 
hidup). 

Virus ini juga tidak mampu 
bertahan pada suhu diatas  
56ºC selama 30 menit. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

C
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COVID-19

GEJALA

Letih dan
Lesu

Gangguan
Pernafasan

Virus ini menyebabkan 
timbulnya Pneumonia yaitu 

infeksi atau peradangan 
akut di jaringan paru-paru

COVID-19 merupakan penyakit menular 
yang disebabkan oleh jenis virus Corona 
baru (novel coronavirus/nCov).

Virus Corona baru mirip dengan keluarga 
virus yang menyebabkan SARS (Severe 
Acute Respiratory Syndrome) dan sejumlah 
influensa	biasa.	

Batuk dan
Pilek

Demam Sakit
Tenggorokan

77

Cara Cuci
Tangan yang Benar

Basahi tangan 
dengan air

Basahi tangan, gosok
sela-sela jari kedua 

tangan

Gosok ibu jari kiri secara 
berputar dalam genggaman 

tangan kanan, dan sebaliknya

Keringkan dengan 
handuk/tisu/pengering 

udara

Ambil sabun 
secukupnya

Gosok kedua telapak 
dengan jari rapat-

rapat

Gosokkan kuku jari kanan 
memutar ke telapak tangan 

kiri, dan sebaliknya

Matikan keran air 
dengan handuk/tisu

Gosok kedua telapak 
tangan dan punggung 

tangan

Jari-jari dirapatkan 
sambil digosok ke 

telapak tangan

Basuh
dengan air

Tangan 
bersih

Cuci tangan merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk 
memutus rantai penyebaran COVID-19. 

Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 
detik paling efektif untuk membunuh virus maupun bakteri. 

5

BAGAIMANA
PROSES PENULARANNYA?

DROPLET

COVID-19 ditularkan orang dengan 
COVID-19 melalui DROPLET 
(percikan seseorang ketika batuk/
berbicara)

KONTAK ERAT

Seperti cium tangan, 
jabat tangan, 
berpelukan, ataupun 
cipika-cipiki

MENYENTUH 
PERMUKAAN BENDA 

TERKONTAMINASI

Virus Corona dapat bertahan 
pada permukaan benda mati 

selama berjam-jam sampai 
berhari-hari

juli 2020 3
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JENIS MASKER

MASKER KAIN

MASKER BEDAH

ORANG SEHAT

TENAGA MEDIS & ORANG SAKIT

Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat yang 
sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan 
orang lain dengan tetap menjaga jarak minimal
1-3 meter. 

Masker juga dapat dicuci dan digunakan kembali.

Penggunaan masker bedah disarankan bagi tenaga 
medis di fasilitas layanan kesehatan. Tapi dipakai 
masyarakat	umum	hanya	bila	ada	gejala	flu,	batuk,	
hidung berair dan radang tenggorokan.

MASKER N95
TENAGA MEDIS & KONTAK LANGSUNG

Penggunaan masker N95 dapat dipakai berulang 
dengan tata cara tepat. Misalnya setelah dipakai 
harus dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 
hari sehingga virus sudah mati dan dapat digunakan 
kembali.

Masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil 
sehingga mampu menyaring 95% partikel besar 
maupun kecil di udara.

Masker ini ketat jika digunakan, sehingga pengguna 
yang mempunyai penyakit tertentu dapat kesulitan 
untuk bernafas.

Jangan gunakan masker jika sudah berubah bentuk, 
kotor, maupun basah.

TIPS MEMBUANG MASKER

Lepaskan masker 
melalui bagian tali 

dari belakang telinga

Rusak masker dengan 
cara menggunting tali 

dan tutupnya

Lipat masker 
sehingga kuman/

droplet ada di bagian 
dalam lipatan

Masukkan ke wadah/
plastik yang aman 

dan buang ke tempat 
sampah domestik

Disinfeksi masker 
dengan disinfektan/

klorin/cairan pemutih

Cuci tangan setelah 
membuang masker. 
Gunakan sabun dan 

air mengalir selama 20 
detik/hand sanitizer

11
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Cara Penggunaan dan Mencuci 
Masker Kain yang Benar
Gunakan masker kain untuk aktivitas sehari-hari.
Ikuti petunjuk penggunaan agar dapat terhindar dari COVID-19.

BERSIHKAN 
TANGAN

JANGAN SENTUH 
MASKER

SETELAH PAKAI, CUCI MASKER

MASKER HARUS 
MENUTUPI

BUKA DARI 
BELAKANG

Sebelum gunakan 
masker, cuci tangan 
dengan sabun atau 
hand sanitizer berbasis 
alkohol.

Hindari menyentuh 
masker ketika 
digunakan, jika 
tersentuh, kembali 
bersihkan tangan 
dengan sabun atau 
hand sanitizer berbasis 
alkohol.

Setelah satu kali pemakaian langsung cuci masker dengan cara: 

• Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60-65°C
• Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat
• Kucek masker hingga kotoran luruh
• Bilas di bawah air mengalir, hingga busa hilang
• Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas
• Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati
• Masker siap digunakan

Pastikan bagian hidung 
dan mulut tertutup 
dengan baik tanpa ada 
celah antara wajah 
dan masker. Gunakan 
maksimal 4 jam.

Saat membuka masker, 
hindari menyentuh 
bagian depan, bukalah 
dari tali belakang, 
setelah selesai kembali 
bersihkan tangan 
dengan sabun dan air 
mengalir selama
20 detik.

10

8

Masker
untuk Semua
Ikuti saran World Health Organization (WHO) untuk 
mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah 
wajibkan penggunaan masker saat beraktifitas di 
luar rumah.

Cegah Penyebaran COVID-19
Yuk, gunakan #MaskerUntukSemua

juli 20204
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Tips
Pencegahan di
Kendaraan Umum

Gunakan masker 
dan hand sanitizer 
berbasis alkohol

Makan makanan 
yang aman dan 
bergizi	serta	

minum air putih

Jangan berbagi makanan dan 
minuman dari wadah

yang sama

Hindari menyentuh pintu atau 
pegangan dengan telapak 

tangan tanpa sarung tangan

Jaga jarak antar 
penumpang

1 meter

Gunakan waktu 
perjalanan untuk 

istirahat dan berdoa

1m

1414

Tips
Pencegahan
Setelah Bepergian

Ketika pulang ke rumah dari bepergian jangan lupa untuk selalu 
membersihkan diri sebelum bercengkrama dengan keluarga ya.

Buka sepatu/sandal 
sebelum masuk
ke dalam rumah

Buang semua yang 
dipegang dan yang tidak 
dibutuhkan lagi seperti 

kuitansi, kertas, dll

Lepaskan pakaian yang 
dipakai dan masukkan ke 

dalam tempat cucian
yang tertutup

Semprot disinfektan 
pada alas kaki maupun 

pada peralatan yang 
digunakan, seperti 

pakaian, ponsel, pulpen, 
laptop, dll

Jangan menyentuh 
apapun di dalam rumah, 

lakukan cuci tangan 
dengan sabun dan air 

selama 20 detik

Langsung mandi 
sebelum bersantai dan/

atau berkumpul bersama 
keluarga

Buka Alas Kaki Buang Sampah

Letakkan Pakaian KotorCuci Tangan Bersihkan Badan

Semprot Disinfektan

15

Tips
Menjaga Daya
Tahan Tubuh

Konsumsi pangan 
aman	dan	bergizi

Olah raga rutin 30 
menit per hari

Konsumsi suplemen
bila perlu

Minum air putih 8 gelas
per hari

Tidur cukup 7-9 jam 
per hari

Cuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir 

selama 20 detik

13

Hindari pertemuan 
sosial dan jaga 
jarak	fisik	minimal	
1 meter

Pastikan tempat 
kerja memiliki 
ventilasi yang baik

Cuci tangan 
sesering mungkin 
memakai sabun 
dan air yang 
mengalir selama 
minimal 20 detik

Bila perlu, gunakan 
hand sanitizer 
berbasis alkohol

Jaga kebersihan 
area kerja dan 
lakukan disinfeksi 
berkala

Bila sakit, 
bekerjalah dari 
rumah

Meludah, batuk 
atau bersin 
memakai tisu 
dengan menutup 
seluruh hidung 
dan mulut

Bungkus tisu bekas 
pakai ke dalam 
kantung plastik 
sebelum dibuang 
ke tempat sampah 
tertutup

Gunakan masker

Tips
Pencegahan di 

Tempat Kerja

juli 2020 5
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OBAT
Diawali dengan kode 3 (tiga) huruf dan 
kode 12 (dua belas) digit.

Contoh: 

DKL 1234567891A8
HURUF I
D : Nama Dagang
G : Generik

HURUF II
B : Obat Bebas
T : Obat Bebas Terbatas
K : Obat Keras
P : Psikotropika
N : Narkotika

HURUF III
L : Obat Produksi Dalam Negeri
I : Obat Impor
E : Obat untuk Keperluan Ekspor
K : Obat untuk Keperluan Khusus

Diawali dengan POM diikuti kode 2 (dua) 
huruf dan 9 (sembilan) digit angka.

Contoh: 

POM TR 123456789
TR  : Obat Tradsional
   Dalam  Negeri
TI  : Obat Tradisional Impor
HT  : Herbal Terstandar
FF : Fitofarmaka

TRADISIONAL
OBAT

PANGAN
OLAHAN

KOSMETIK

SUPLEMEN
KESEHATAN

Diawali dengan POM diikuti kode 2 (dua) 
huruf dan 9 (sembilan) digit angka.

Contoh: 

POM SD 123456789
SD : Suplemen Kesehatan Dalam Negeri
SI : Suplemen Kesehatan Impor
SL : Suplemen Kesehatan Lisensi

Diawali dengan kode 2 (dua) huruf dan 11 
(sebelas) digit angka.

Contoh: 

NX 12345678901
Huruf	I	 :	N	(Notifikasi)
Huruf II : Kode benua (Asia/Australia/ 

Eropa/Afrika/Amerika)

Diawali dengan BPOM RI kode 2 (dua) 
huruf dan 12 (dua belas) digit angka.

Contoh: 

BPOM RI MD 123456789123
MD : Pangan Dalam Negeri
ML : Pangan Impor

NOMOR IZIN EDAR
BADAN POM RI

18

#dirumahaja
WASPADA OBAT ILEGAL YANG DIJUAL ONLINE

TIPS MENDAPATKAN
OBAT AMAN

Beli obat di sarana 
pelayanan kesehatan/

kefarmasian resmi

Hati-hati penawaran online 
dari sumber dan keaslian 

yang tidak diketahui

Beli obat dan vitamin 
secukupnya

Beli obat keras harus 
menggunakan resep dokter

Jangan lupa, selalu
Cek KLIK

K emasan
L abel
I zin edar
K edaluwarsa

Laporkan jika ada 
penjualan obat ilegal 

secara online ke

HaloBPOM 1500533

19

RISIKO MEMBELI OBAT
SECARA ONLINE

Mendapat obat rusak dan 
kedaluwarsa atau bahkan 

ilegal atau palsu

Tidak mendapat informasi 
penggunaan dan efek 

samping obat dari tenaga 
kefarmasian

Identitas penjual tidak jelas, 
sehingga tidak ada jaminan 
keamanan dan mutu obat, 
bahkan bisa jadi obatnya 

ilegal atau palsu

Aduh, lagi musim 
COVID-19, saya perlu beli 
obat ke apotek tapi harus 

di rumah saja atau beli 
obat online ya?

Hati-hati! jangan 
sembarangan beli 
obat secara online!

Yuk, kita harus 
waspada jika beli 

obat secara online!

1616

Obat dan Makanan 
Aman dengan
Cek KLIK

K

K

L
I

EMASAN

EDALUWARSA

ABEL

ZIN EDAR

Pastikan kemasan produk dalam 
kondisi baik, tidak berlubang, sobek, 
karatan, penyok, dll.

Pastikan tidak melebihi batas 
kedaluwarsa.

Baca informasi produk yang tertera 
pada label kemasan dengan cermat.

Pastikan	memiliki	izin	edar	dari	
Badan	POM.	Izin	edar	dapat	dicek	
melalui aplikasi Android Cek BPOM.

Sebelum membeli dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan, lakukan Cek KLIK 
(Kemasan,	Label	,	Izin	Edar,	dan	Kedaluwarsa).
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Harus sesuai aturan dosis.

Beberapa kandungan suplemen kesehatan dapat 
berinteraksi dengan obat, minumlah 1-1,5 jam 
setelah mengonsumsi obat.

Suplemen kesehatan tidak dapat menggantikan 
(substitusi) makanan secara utuh.

Suplemen kesehatan tidak memiliki khasiat untuk 
mengobati penyakit.

Konsultasikan kepada dokter atau apoteker:
• Penggunaan pada anak.
• Penggunaan bersama obat resep dokter/

makanan/minuman.
• Saat hamil/merencanakan kehamilan/menyusui.
• Sebelum/setelah menjalani operasi.
• Terjadi efek samping.

TIPS PENGGUNAAN
SUPLEMEN KESEHATAN

21

DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

PENYIMPANAN BAHAN SEGAR

SELAMA PENGOLAHAN SETELAH PENGOLAHAN

KEBERSIHAN 
PEMBUAT JAMU

CARA PEMBUATAN

Cuci bahan segar jamu menggunakan air mengalir dan 
keringkan. Simpan dalam tempat bersih dan kering.

Simpan jamu pada suhu 
sejuk. 

Jangan disimpan terlalu 
lama.

Sebelum dikonsumsi, 
pastikan tidak ada 
perubahan warna, bau 
dan rasa pada jamu 
yang telah disimpan.

Gunakan pakaian 
bersih. Cuci tangan 
dengan sabun dan 
air mengalir selama 
minimal 20 detik 
sebelum pengolahan, 
pakai masker dan 
sarung tangan.

Gunakan air bersih 
dan rebus air sampai 
mendidih.

KEBERSIHAN ALAT 
DAN BAHAN
Pastikan tempat 
dan peralatan yang 
digunakan dalam 
keadaan bersih.

Gunakan peralatan dari 
stainless steel.

Simpan pada wadah 
yang sesuai (food 
grade). 

Jangan menggunakan 
botol bekas air mineral 
sekali pakai.

TIPS PENGOLAHAN JAMU
DI RUMAH TANGGA

22

KETIKA MEMANFAATKAN
TUMBUHAN OBAT

SEBAGAI JAMU

PENTING DIPERHATIKAN!

Reaksi alergi individu

Kelompok yang 
berisiko:

bayi, anak-anak, 
wanita hamil, orang 

lanjut usia, serta 
kondisi penyakit 

tertentu (terutama jika 
membutuhkan

konsultasi dokter)

Hati-hati penggunaan 
jangka panjang

Takaran dan kombinasi 
tidak berlebihan

Konsultasi dengan 
dokter untuk penggunaan 

bersamaan dengan obat

23

Bahan segar dan bahan 
kering direbus dalam 
air mendidih suhu 
100°C selama 15-30 
menit tergantung 
kemudahan penyarian

Herba Sambiloto

Herba Meniran

Temulawak

Kunyit

Jahe

Jambu Biji

• Bahan kering: 3,0 gr,
2 kali sehari

• Serbuk kering: 1,5-3,0 gr, 
3 kali sehari

• Bahan segar: 45-90 gr/hari, 
dalam 2-3 dosis terbagi

• Serbuk kering: 3,0 gr/hari, 
dalam 3 dosis terbagi

• Bahan segar: 3,0-9,0 gr/hari
• Serbuk kering: 1,5-3,0 gr/hari

• Serbuk kering: 1,0-4,0 gr/hari

• Dapat langsung dimakan 
1 buah jambu biji berukuran 
sedang (55 gr)

Bentuk serbuk 
kering dapat diseduh 
dalam satu gelas air 
mendidih selama
5 menit

Rebusan/seduhan 
Herba Sambiloto 
dikonsumsi
sebelum makan

Seduhan Jahe 
dikonsumsi
setelah makan

CARA PENYAJIAN SECARA UMUM
TUMBUHAN DOSIS/TAKARAN

PILIHAN

TUMBUHAN

OBAT

UNTUK MEMBANTU

MEMELIHARA DAYA 

TAHAN TUBUH

juli 2020 7



artikel utama

24

TIPS MEMILIH PELEMBAP

Jenis pelembap yaitu: 
Hand Cream, Body Cream, Body Butter, Body Lotion dan Moisturizer

Untuk kulit sensitif, pilih pelembap yang tidak mengandung
pewarna dan pewangi.

Pastikan sudah melakukan Cek KLIK
(Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa)

sebelum memilih/membeli pelembap.

Mencuci tangan dengan sabun dan penggunaan hand sanitizer dapat 
membuat kulit menjadi kering. Gunakan pelembap segera setelah 

mencuci dan mengeringkan tangan. Pelembap melindungi kulit agar 
tetap lembap, halus, dan lembut.

2626

Tips
Keamanan Pangan
di Restoran

MASKER & 
SARUNG TANGAN

CUCI TANGAN DAPUR

ALAT SAJI AREA BERSIH PENYAJIAN

Gunakan masker dan 
sarung tangan plastik 

selama mengolah pangan

Cuci tangan sebelum 
mengolah dan 

menyajikan pangan

Pastikan kebersihan 
peralatan untuk 

mengolah pangan

Pastikan kebersihan 
peralatan untuk 

menyajikan pangan

Pastikan kebersihan 
area restoran (meja, 

kursi dan lantai) serta 
jarak aman pelanggan 

lebih dari 1 meter

Gunakan masker selama 
menyajikan pangan

27
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Tips
Keamanan Pangan

Berjualan Kue Tradisional

Pastikan saat 
berjualan, tubuh 

dalam kondisi sehat

Hindari penggunaan 
stapler untuk mengikat 

wadah pembungkus

Selalu rutin mencuci 
tangan dengan sabun dan 
air mengalir atau gunakan 

hand sanitizer

Jangan lupa untuk 
menggunakan masker 

saat berjualan

Hindari penggunaan 
koran dan kertas bekas

Jaga jarak dari orang 
lain termasuk pembeli 

minimal 1 meter

Pastikan kue yang dijual 
aman dan selalu dalam 

keadaan tertutup

Gunakan sarung 
tangan atau penjepit 
untuk mengambil kue

Jajanan dibungkus/
ditutup dengan 

kemasan yang bersih

2525

Tips
Keamanan Pangan
di Warung Makan

PHYSICAL 
DISTANCING

BERSIH MASKER & 
SARUNG TANGAN

CUCI TANGAN BARU/SEGAR BAWA PULANG

Jaga	jarak	fisik	1	meter	
dengan pengunjung 

lainnya

Pastikan warung, 
tempat memasak dan 

peralatan makan bersih
Penjual/penyaji makanan 

menggunakan masker dan 
sarung tangan

Penjual/penyaji makanan 
dan pengunjung (jika 

makan di tempat) selalu 
cuci tangan pakai sabun 
dan air mengalir selama 
20 detik atau gunakan 

hand sanitizer

Pilih makanan yang baru 
dimasak, hindari gorengan 

yang warnanya sudah gelap, 
sayur yang kelihatan sudah 

berulang dipanaskan

Beli makanan dan 
segera bawa pulang
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Tips
Keamanan Pangan

di Sarana Ritel

Petugas kasir 
dan konsumen 
menggunakan 

masker

Jarak antrian 
minimal sejauh

1 meter

Penyediaan wastafel 
dengan sabun atau 

hand sanitizer

Pemberlakuan 
jam belanja dan 

jumlah belanjaan 
untuk menghindari 

penimbunan

Pembersihan troli dan 
keranjang belanja

2828

Tips
Keamanan Pangan oleh 
Pedagang Kreatif Lapangan

Pilih bahan baku yang 
baik dan segar serta 
cuci sayur dan buah 

sebelum dimasak

Gunakan masker atau 
penutup kepala

Cuci tangan dengan sabun 
dan air mengalir (minimal 20 

detik) sebelum memasak, 
menyajikan pangan dan 

setelah memegang uang

Jaga	jarak	fisik	
dengan sesama 
sejauh 1 meter

Gunakan sarung 
tangan plastik, 

penjepit atau sendok

Bungkus 
pangan dengan 
pembungkus yang 
aman dan bersih

31

JANGAN LUPA
SELALU
CEK KLIK
KEMASAN, LABEL, IZIN EDAR
DAN KEDALUWARSA

PILIH PANGAN

PILIH PANGAN PILIH PANGAN

OLAHAN AMAN

SEGAR AMAN SIAP SAJI AMAN

Tekstur bersih, 
mulus dan 

segar

Pastikan 
pangan 

tertutup/
dibungkus 

dengan bersih 
dan aman

Jangan beli 
pangan yang 

berwarna 
mencolok

Perhatikan 
kebersihan 
lokasi dan 
penjaga

Tidak berbau 
busuk/tengik

Warna 
cerah

30

TIPS BELANJA
PANGAN AMAN
DI RITEL MODERN

BUAT DAFTAR BELANJA

PERHATIKAN URUTAN BELANJA

• JENIS DAN JUMLAH 
PANGAN

• KEMAMPUAN 
PENYIMPANAN DI RUMAH

• BELI SECUKUPNYA SESUAI 
KEBUTUHAN

Pangan Kemasan
Contoh: Pangan 

dalam kaleng/botol

Pangan Siap Saji
Contoh: Sate, ayam 
goreng, nasi goreng

Pangan Kering
Contoh: Beras, mie 

keriting, tepung

Pangan
Dingin & Beku
Contoh: Daging 
beku, ikan beku,

es krim

Pangan Segar
Contoh: Buah, telur, 

sayuran, ikan

Bakery
Contoh: Roti, 
kue,donat, dll

Susu & Produk 
Olahannya

Contoh: Susu, keju, 
yoghurt, dll

1 2 3

4567
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Pangan 
beku tetap 

disimpan 
dalam 

keadaan 
beku (simpan 

dalam 
coolbox/

cooler bag/
gunakan es 

batu)

Pangan siap saji 
dibawa terpisah 
dengan pangan 

mentah

SETELAH BELANJA
PASTIKAN

artikel utama
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Gangguan retina Mual Muntah Sakit kepala ringan 
hingga berat

Efek samping yang paling umum 
dilaporkan adalah sakit perut, mual, 
muntah, dan sakit kepala. Efek 
samping ini seringkali dapat dikurangi 
dengan mengkonsumsi klorokuin 
dengan makanan.

Kejadian efek samping sangat 
dipengaruhi oleh kondisi individu.

Jika mengalami detak jantung tidak 
teratur, turunnya gula darah yang 
umumnya ditandai dengan gejala 
gemetar atau keringat dingin, kejang, 
gangguan penglihatan, gangguan 
pendengaran, kelemahan otot, 
memar di kulit, atau gatal-gatal, 
KONSULTASIKAN DENGAN DOKTER 
ANDA SEGERA!

EFEK SAMPING OBAT KLOROKUIN

33

Tips
Belanja Pangan Online

PILIH PANGAN 
TERKEMAS
Tanyakan kepada penjual 
untuk memastikan produk 
yang ingin dibeli

PASTIKAN JARINGAN INTERNET STABIL DAN CUKUP KUOTA

Pastikan paket 
tidak sobek/rusak

Segera pindahkan isi 
paket ke wadah bersih

BANKING
Pastikan saldo cukup 
sehingga tidak perlu ke 
ATM atau bayar tunai

Hindari kontak 
langsung dengan 
kurir, gunakan 
masker dan sarung 
tangan

Buang segera 
wadah awal paket 
pada tempat 
sampah bertutup

CEK KLIK
Tanyakan kepada penjual 
untuk memastikan deskripsi 
produk terkait informasi 
Kemasan, Label, Izin Edar 
Badan POM/PIRT, dan 
Kedaluwarsa

Semprot paket 
dengan disinfektan, 
cuci tangan
atau gunakan
hand sanitizer

SEBELUM BELANJA ONLINE

SAAT PESANAN DIKIRIM & DITERIMA

33

PAK.ED
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Pengobatan
COVID-19

INFORMASI PRODUK 
KLOROKUIN UNTUK PASIEN

KHASIAT/MANFAAT
OBAT KLOROKUIN

HATI-HATI!

• Klorokuin merupakan golongan obat 
keras yang penggunaannya harus dalam 
pengawasan dokter.

• Klorokuin bukan untuk pencegahan.

• Klorokuin tidak dapat dibeli secara bebas.

Badan POM memberikan persetujuan 
penggunaan emergency (darurat)* 
klorokuin fosfat untuk mengobati 
COVID-19. Hanya untuk pasien dewasa 
dan remaja.
* Persetujuan  hanya berlaku pada masa pandemi 
dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan 
dan kondisi terkini.

Pemberian obat keras harus dilakukan 
oleh tenaga kesehatan terlatih dan 
dibawah pengawasan dokter.

Ingat, ada efek samping obat!

KLOROKUIN

DI MANA BISA DIPEROLEH
Di sarana pelayanan kesehatan/rumah sakit 
yang ditunjuk.
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INFORMASI KEHATI-HATIAN 
OBAT KLOROKUIN

KINA/KININ DAN KLOROKUIN
APAKAH SAMA DAN BISA 
MENGOBATI COVID-19?

Jangan menggunakan klorokuin bila memiliki 
riwayat alergi terhadap klorokuin atau 
hidroksiklorokuin atau memiliki masalah retina 
pada mata. Sampaikan kepada dokter jika Anda 
pernah memiliki riwayat tersebut.

• Kina/Kinin adalah obat yang berasal dari 
ekstrak kulit batang tanaman Chincona.

• Kina/Kinin tablet adalah Obat Bebas Terbatas.

• Klorokuin adalah obat yang dibuat dari 
bahan	kimia	dengan	struktur	mirip	zat	yang	
terkandung dalam Kinin.

• Klorokuin tablet adalah 
Obat Keras.

• Penggunaan Obat 
Keras harus dalam 
pengawasan 
dokter.

Cinchona officinalis
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HIDROKSIKLOROKUIN

INFORMASI PRODUK 
HIDROKSIKLOROKUIN UNTUK PASIEN

KHASIAT/MANFAAT OBAT 
HIDROKSIKLOROKUIN

Hidroksiklorokuin merupakan golongan obat 
keras yang penggunaannya harus dalam 
pengawasan dokter.

• Pengobatan pada lupus erimatosus sistemik/
Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

• Badan POM memberikan persetujuan 
penggunaan emergency (darurat)* klorokuin 
fosfat untuk mengobati COVID-19. Hanya 
untuk pasien dewasa dan remaja.

* Persetujuan  hanya berlaku pada masa pandemi dan akan 
ditinjau kembali sesuai perkembangan dan kondisi terkini.

38

EFEK SAMPING OBAT 
HIDROKSIKLOROKUIN
Efek samping yang paling umum dilaporkan 
adalah sakit perut, mual, muntah, 
dan sakit kepala.

Efek samping ini seringkali dapat dikurangi 
dengan mengkonsumsi hidroksiklorokuin dengan 
makanan.

Kejadian efek samping sangat dipengaruhi oleh 
kondisi individu.

Jika mengalami detak jantung tidak teratur, 
turunnya gula darah yang umumnya ditandai 
dengan gejala gemetar atau keringat dingin, 

kejang, gangguan penglihatan, gangguan 
pendengaran, kelemahan otot, 

memar di kulit, atau gatal-gatal, 
KONSULTASIKAN DENGAN 
DOKTER ANDA SEGERA!

INFORMASI
KEHATI-HATIAN OBAT 
HIDROKSIKLOROKUIN

Jangan menggunakan 
hidroksiklorokuin bila memiliki riwayat 

alergi terhadap hidroksiklorokuin atau 
klorokuin atau memiliki masalah retina pada 
mata. Sampaikan kepada dokter jika Anda pernah 
memiliki riwayat tersebut.
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FAVIPIRAVIR

INFORMASI PRODUK 
FAVIPIRAVIR (AVIGAN®) UNTUK 
PASIEN

KHASIAT/MANFAAT OBAT 
FAVIPIRAVIR (AVIGAN®)

EFEK SAMPING OBAT 
FAVIPIRAVIR (AVIGAN®)

Favipiravir (AVIGAN®) merupakan golongan 
obat keras yang penggunaannya harus dalam 
pengawasan dokter.

Badan POM memberikan persetujuan 
penggunaan emergency (darurat) favipiravir untuk 
mengobati COVID-19.
Hanya untuk pasien dewasa.

• Gangguang saluran cerna (diare)
• Peningkatan kadar asam urat

Kejadian efek samping sangat dipengaruhi oleh 
kondisi individu.

Efek samping yang paling umum dilaporkan 
adalah gangguan saluran cerna berupa diare, 
mual, muntah, sakit perut, perut tidak nyaman, 
radang perut, tukak lambung. Favipiravir 
juga dapat menyebabkan gangguan hati dan 
penurunan produksi sel darah merah. Pada 
beberapa orang, favipiravir dapat menyebabkan 
gatal dan eksim.

Jika terjadi efek samping yang serius, 
KONSULTASIKAN DENGAN DOKTER ANDA 
SEGERA!
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INDONESIA akan menghadapi era New Normal, 
yakni hidup di tengah pandemi Covid-19 dengan 
mengedepankan upaya pencegahan dan tetap produktif. 
Jubir Pemerintah untuk Covid-19, dr. Achmad Yurianto, 
mengatakan keluarga memiliki peran penting dalam 
membiasakan cara hidup New Normal tersebut.

New Normal, katanya, adalah upaya untuk tetap 
produktif di masa pandemi Covid-19. Membiasakan pola 
hidup baru itu tidak mudah, perlu dimulai dari lingkup 
terkecil seperti keluarga.

“Kami ingatkan peran seluruh kepala keluarga untuk 
mengajarkan perubahan ini kepada seluruh anggota 
keluarganya. Bukan permasalahan sederhana namun 
dibutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Cara ini 
akan menghentikan sebaran Covid-19,” katanya.

Pandemi Covid-19 bukan masalah sederhana. 
Menurutnya, masalah ini sangat kompleks dan akan 
melibatkan banyak hal dan menghabiskan banyak 
sumber daya.

Biasakan

jadi Peran Penting 
Keluarga
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INFORMASI KEHATI-HATIAN 
OBAT FAVIPIRAVIR (AVIGAN®)

KHASIAT/MANFAAT OBAT 
FAVIPIRAVIR (AVIGAN®)

• Jangan menggunakan favipiravir jika 
Anda sedang hamil.

• Diskusikan dengan dokter jika Anda 
sedang merencanakan kehamilan 
pada saat Anda harus menggunakan 
FAVIPIRAVIR (AVIGAN®)

• Apabila Anda sedang menyusui, maka 
diharuskan untuk menghentikan 
menyusui karena favipiravir dapat 
terdistribusi dalam air susu ibu.

Badan POM memberikan persetujuan 
penggunaan emergency (darurat) 
favipiravir untuk mengobati COVID-19.
Hanya untuk pasien dewasa.

INFORMATORIUM OBAT COVID-19 DI INDONESIA
bit.ly/InformatoriumObatCOVID19

New Normal

“Mari kita mencegah, apapun yang terjadi kita harus 
mencegahnya. Bukan berarti tidak melakukan apapun. 
Tidak ada ruang untuk kita jadi ketakutan, tidak ada ruang 
juga untuk gegabah menghadapi Covid-19,” ujarnya.

Jumlah spesimen Covid-19 terus bertambah. 406 
kabupaten/kota terdampak dari seluruh provinsi.

“Kami minta kepada saudara-saudara mari putuskan 
permasalahan ini. Kita jalani normal hidup yang baru. 
Kita mulai normal hidup yang baru berbasis pada 
kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. Kita harus rajin 
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, minimal 
20 detik,” ucapnya.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh 
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian 
Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat 
menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui 
nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili 
(021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@
kemkes.go.id. (Sumber : Sehat Negeriku, 26 Mei 2020)
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SEMANGAT
SEHAT!

Hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan,
jaga jarak fisik, dan sering cuci tangan!

Tetap

#dirumahaja

Sumber : Bidang Komunikasi Publik Badan POM
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Di saat kami, tenaga medis, berjuang mengatasi korban 
pandemi tapi tidak diiringi dengan niat masyarakat untuk 
menurunkan resiko penularan.

Tidak kurang edukasi yang sudah diberikan melalui 
semua media yang bisa digunakan, tapi seakan tidak ada 
kepedulian dari masyarakat.

Sambil menjalankan mobil perlahan, aku nyalakan 
radio, suara penyiar wanita yang sudah tidak asing menyapa 
telingaku menyampaikan berita tentang ramainya 
beberapa pasar tradisional, cafe dan peningkatan kasus 
covid-19 di Jawa timur yang terus melampaui provinsi 
lainnya.

Apakah ini pertanda masyarakat Jawa timur sudah 
menyerah dengan pandemi ini? Apakah mereka sudah 
tidak peduli lagi dengan keluarga, saudara, teman? 

Betapa sering kita mendengar, para pedagang nekat 
berjualan dengan dalih “yang membunuh kami bukan 
corona, tapi kami akan mati karena kelaparan bila tidak 
berjualan.” 

Ya Allah.... Berapa triliun rupiah uang yang dikeluarkan 
pemerintah agar mereka tetap bisa bertahan hidup, tapi 
selalu saja ada dalih “pembagian tidak tepat sasaran, tidak 
cukup, dan berbagai dalih lainnya” berita kisruh terjadi di 
mana mana.

Memang tidak mudah mengatur republik ini, tapi kita 
harus tetap berkeyakinan bahwa “Indonesia bisa.”

Selamat berjuang pahlawan kemanusiaan. Jangan 
pernah menyerah dengan situasi ini.

Semoga, Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan 
keselamatan untuk kita semua. Aamiin YRA.... ***

Pandemi

Covid-19
Heri Wahyudiono

Kami tenaga medis 
di rumah sakit untuk Anda, 
Anda di rumah untuk kami.

Jangan lupa rajin cuci tangan dengan 
air mengalir dan sabun serta jaga jarak.

“Memaafkan tidak akan merubah masa lalu, 
tetapi akan merubah masa depan.”

Taqoballahu Minna Wa Minkum
Mohon Maaf Lahir dan Batin

SORE itu, Kamis 28 Mei 2020. Ruangan tempatku bekerja, 
sebenarnya khusus menangani kasus mata. Tapi dengan 
menurunnya pasien yang datang akibat kebijakan 
pimpinan untuk tidak melakukan operasi elektif membuat 
jumlah pasien beberapa bulan ini turun drastis. 

Beberapa waktu yang lalu pimpinan juga 
menginstruksikan, semua unit harus mau menerima 
pasien. Alhamndulillah semua karyawan menerima 
instruksi tersebut dengan ikhlas. Kami tidak tega kalau 
tidak mau menerima pasien, terutama pasien yang 
waktunya kemoterapi. 

Aku bersyukur ditempatkan di unit yang semuanya 
mendukung kebijakan pimpinan. Sehingga ruang mata 
banyak menerima pasien kemoterapi. Tidak jarang juga 
kami merawat kasus yang lain, seperti yang baru saja 
masuk siang tadi pasien usia belasan tahun yang dibegal 
di area beberapa meter dari rumah sakit. Dia ditusuk 
dari belakang di punggungnya yang menyebabkan harus 
dipasang thoraks drain karena hematototaks yang 
dialaminya. Kebijakan pemerintah tentang asimilasi warga 
binaan selama pandemi memang banyak dikeluhkan 
masyarakat. Karena ditengarai dapat meningkatkan 
intensitas tindak kriminal.

Waktu menunjukkan pukul 15.37.  Setelah melakukan 
timbang terima, aku berkemas pulang, karena harus 
menjemput istriku yang bekerja di RS di wilayah Surabaya 
juga.   

Aku nyalakan mobil, jam di dashboard menunjukkan 
angka 15.45, perlahan aku keluar dari parkiran basement. 
Di luar mendung gelap dan hujan turun sejak tadi pagi. 
Beberapa ruas jalan sudah banyak tergenang air, seakan 
ikut meratap dengan kondisi Rumah Sakit tempatku 
bekerja yang mulai mengalami kegelisahan dengan 
terus meningkatnya kasus covid-19 dan tidak kunjung 
menurun. Sudah lebih dari 5 ruangan dikosongkan untuk 
menampung pasien covid 19. Tapi hal ini tidak seimbang 
dengan jumlah pasien yang datang.

Kepedihan ini makin bertambah dengan berita 
semakin banyaknya tenaga medis yang gugur di medan 
peperangan melawan pandemi ini.

Ya Allah, sampai kapan cobaan ini akan Engkau 
akhiri. Tanpa terasa air mataku menetes, yang membuat 
pandanganku semakin buram. Wiper Blade aku percepat 
agar pandanganku lebih leluasa. Tapi bukan keleluasaan 
pandangan yang aku dapatkan. Karena yang aku lihat 
adalah kerumunan pemotor yang berteduh, sebagian dari 
mereka bahkan tidak memakai masker. Duh sedihnya. 
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PENGERTIAN PHBS  adalah semua perilaku  kesehatan 
yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga 
keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri 
sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif 
dalam aktivitas masyarakat.

Perilaku hidup bersih sehat pada dasarnya merupakan 
sebuah upaya untuk menularkan pengalaman 
mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok 
ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi 
sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi 
yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna 
menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan 
perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.  

PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan 
menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat 
sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan 
kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih 
dan sehat.

Terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui 
pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, 
pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat 
dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah 
kesehatan yang ada di sekitar; terutama pada tingkatan 
rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki  pola 
dan gaya hidup agar lebih sehat.

Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan 
kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan 
yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu 
dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang 
bersih dan sehat.  Manfaat PHBS  yang paling utama 
adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan 
dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk 
menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan 
memenuhi standar kesehatan.

Beberapa Tatanan PHBS
Tatanan  PHBS  melibatkan beberapa elemen yang 

merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam 
kehidupan sehari-hari. Berikut ini  5 tatanan PBHS  yang 
dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses 
penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat :
•	 PHBS di Rumah tangga
•	 PHBS di Sekolah
•	 PHBS di Tempat kerja
•	 PHBS di Sarana kesehatan
•	 PHBS di Tempat umum

Manfaat PHBS
Manfaat PHBS secara umum  adalah meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup 
bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa 
mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. 
Selain itu, dengan menerapkan PHBS masyarakat mampu 
menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan 
kualitas hidup.
•	 Manfaat PHBS Di Sekolah
 PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan 

siswa,guru dan masyarakat lingkungan sekolah untuk 
mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan 
sekolah sehat. Manfaat PHBS di Sekolah mampu 
menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, 
meningkatkan proses belajarmengajar dan para 
siswa, guru hingga masyarakat lingkungan sekolah 
menjadi sehat.

•	 Manfaat PHBS Di Rumah Tangga
 Menerapkan  PHBS di rumah tangga  tentu 

akan menciptakan keluarga sehat dan mampu 
meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS di 
Rumah tangga antara lain, setiap anggota keluarga 
mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak 
mudah terkena penyakit, rumah tangga sehat 
mampu meningkatkan produktifitas anggota rumah 
tangga dan manfaat PHBS rumah tangga selanjutnya 
adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan 
pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan 
tercukupi gizi

•	 Manfaat PHBS Di Tempat Kerja
 PHBS di Tempat kerja  adalah kegiatan untuk 

memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau 
untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat 
dan berperan dalam menciptakan tempat kerja 
yang sehat. manfaat PHBS di tempat kerja yaitu para 
pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan 
tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerja 
dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif .

•	 Manfaat PHBS di Masyarakat
 Manfaat PHBS di masyarakat  adalah masyarakat 

mampu menciptakan lingkungan yang sehat, 
mencegah penyebaran penyakit, masyarakat 
memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan 
dan mampu mengembangkan kesehatan yang 
bersumber dari masyarakat.

artikel utama

Gerakan PHBS

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Sebagai Langkah Awal Menuju

PHBS merupakan kependekan dari Pola Hidup Bersih dan Sehat. 
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Indikator PHBS Di Sekolah
PHBS Di Sekolah  merupakan langkah untuk 

memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan 
sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup 
bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat.

Contoh PHBS di sekolah
•	 Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan 

sesudah makan,
•	 Mengkonsumsi jajanan sehat,
•	 Menggunakan jamban bersih dan sehat
•	 Olahraga yang teratur
•	 Memberantas jentik nyamuk
•	 Tidak merokok di lingkungan sekolah
•	 Membuang sampah pada tempatnya, dan
•	 Melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan 

sekolah untuk menciptakan lingkungan yang 
sehat.

Tatanan PHBS Rumah Tangga
Salah satu  tatanan  PHBS  yang utama adalah  PHBS 

rumah tangga  yang bertujuan memberdayakan anggota 
sebuah rumah tangga untuk tahu, mau dan mampu 
menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat 
serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat 
masyarakat. Tujuan utama dari tatanan  PHBS  di tingkat 
rumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang 
sehat.

Terdapat beberapa  indikator PHBS  pada tingkatan 
rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk 
mengenali keberhasilan dari praktek perilaku hidup 
bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut 
ini 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga :
1. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.
 Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak 

tenaga kesehatan baik itu dokter, bidan ataupun 
paramedis memiliki standar dalam penggunaan 
peralatan yang bersih, steril dan juga aman. Langkah 
tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain 
yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang 
dilahirkan.

2. Pemberian ASI eksklusif
 Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di 

usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari 
indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih 
dan sehat pada tingkat rumah tangga.

3. Menimbang bayi dan balita secara berkala
 Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan 

pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan 
di Posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 
tahun. Posyandu dapat menjadi tempat memantau 
pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan 
imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat 
memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk.

4. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih
 Praktek ini merupakan langkah yang berkaitan 

dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan 
penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan 
yang bersih dan bebas dari kuman.

5. Menggunakan air bersih
 Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk 

menjalani hidup sehat.
6. Menggunakan jamban sehat
 Jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting 

yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran 
dan air untuk keperluan pembersihan.

7. Memberantas jentik nyamuk
 Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit 

dan memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi 
bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit.

8. Konsumsi buah dan sayur
 Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin 

dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk 
tumbuh optimal dan sehat.

9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari
 Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga 

ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan 
dan keluarnya tenaga.

10. Tidak merokok di dalam rumah
 Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai 

penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. 
Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di 
dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari 
berbagai masalah kesehatan.

Pentingnya Materi PHBS Di Setiap Tatanan
Selain  PHBS  dalam tatanan rumah tangga,  masih 

terdapat tatanan lain yang tidak kalah penting 
seperti  PHBS di sekolah  dan juga  PHBS di tempat 
kerja. Keseluruhan dari  materi PHBS  bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas kesehatan individu dan 
masyarakat yang terlibat pada setiap tatanan.

Sekolah yang sehat dengan anggota komunitas 
tingkat sekolah yang berperilaku hidup bersih dan sehat 
dapat mencegah sekolah menjadi titik penularan atau 
sumber berbagai penyakit. Demikian pula dengan PHBS 
di tempat kerja  dimana keamanan dan kesehatan 
menjadi sesuatu yang tidak kalah penting.

Perilaku hidup bersih dan sehat yang berasal dari 
implementasi materi PHBS dapat menjadi kunci 
untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 
Menjalankan praktek indikator-indikator  PHBS  di 
berbagai tatanan dapat menjadi sebuah gerakan untuk 
memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat 
dimanapun dan juga kapanpun. ***

Sumber : Direktorat Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
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artikel utama

SEBUAH infografis beredar di media sosial, menyebut 
bahwa dunia mengalami pandemi dengan pola berulang 
tiap 100 tahun. Disebutkan, virus Corona COVID-19 
merupakan babak terbaru dalam siklus tersebut.

Beredar dengan beberapa variasi, infografis viral 
yang tidak diketahui asal usulnya tersebut menyebut 4 
pandemi:
•	 1720: Black Death, beberapa versi hanya 

menyebut plague atau pes
•	 1820: Kolera
•	 1920: Flu Spanyol
•	 2020: Virus Corona COVID-19

Benarkah ada pola seperti itu?
TIDAK AKURAT

Dikutip dari WHO.int, Black Death dikenal sebagai 
pandemi pes di abad ke-14 yang menewaskan lebih dari 
50 juta orang di Eropa. Penyakit ini pertama kali mewabah 
antara tahun 1347-1351, bukan 1720 seperti disebut 
dalam beberapa versi infografis siklus pandemi 100 tahun 
yang viral.

Wabah pes memang pernah terjadi pada 1720, 
tepatnya di Prancis. Dikenal sebagai Great Plague of 
Marseille, dan menewaskan lebih dari 126.000 orang di 
Eropa. Karena sebagian besar kasus ditemukan di Prancis, 
wabah ini tidak dikategorikan sebagai pandemi.

Pandemi kolera di abad ke-19 juga tidak dimulai pada 
1820, melainkan pada 1817. Jutaan orang tewas akibat 
pandemi yang bermula di Kalkuta, di sepanjang Sungai 
Gangga, tersebut.

Flu Spanyol yang disebabkan oleh virus H1N1 menyebar 
bukan cuma di tahun 1920, melainkan sejak 1918-1919. 
Sebanyak 500 juta orang atau nyaris sepertiga penduduk 
dunia terinfeksi virus ini. Dengan kematian mencapai 50 

Benarkah 
Pandemi 
Berulang 
Tiap 100 
Tahun ?

juta orang di seluruh dunia, flu spanyol tercatat sebagai 
salah satu pandemi paling buruk sepanjang sejarah.

ADA BANYAK PANDEMI LAIN
Di luar 4 pandemi yang diklaim dalam infografis, 

sebenarnya ada banyak pandemi lain yang tidak mengikuti 
siklus 100 tahun. Pandemi kolera misalnya, terjadi 
beberapa kali sejak mewabah di India pada 1817.

Siklus 100 tahun juga tidak terlihat jika 
memperhitungkan sejumlah pandemi lain dalam sejarah, 
misalnya flu babi atau H1N1 pada 2009.

Sumber : detikHealth.com
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Virus Ebola dinamai sesuai dengan sebuah sungai yang 
dekat dengan lokasi awal wabah. Pandemi ini dimulai 
dari sebuah desa kecil di Guinea pada tahun 2014 dan 
menyebar ke beberapa negara tetangga di Afrika Barat. 
Virus ini telah menewaskan 11.325 orang dari 28.600 
orang yang terinfeksi, dengan sebagian besar kasus di 
Guinea, Liberia, dan Sierra Leone.  Penanganan kasus 
virus Ebola diperkirakan menelan biaya total sebesar 4,3 
miliar dollar AS dengan investasi masuk menurun secara 
dramatis di tiga negara terdampak.

Bentuk baru dari virus influenza juga sempat muncul di 
tahun 2009. Wabah ini menginfeksi sekitar 60,8 juta 
orang di AS, dengan kematian global antara 151.700 
hingga 575.400. Penyakit ini disebut sebagai flu babi 
karena diduga berpindah dari babi ke manusia dalam 
penularannya.  Flu babi berbeda dengan flu biasanya 
dimana 80 persen kematian terkait virus terjadi pada 
orang yang berusia kurang dari 65 tahun.  Pandemi ini 
pun menunjukkan betapa cepat virus menyebar dan 
menunjukkan adanya persiapan lebih untuk merespons 
hal serupa secara lebih cepat di masa yang akan datang.   

SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome adalah 
penyakit yang disebabkan oleh satu dari tujuh jenis 
virus corona yang dapat menginfeksi manusia.  Pada 
tahun 2003, wabah ini bermula di Provinsi Guangdong, 
China, dan menjadi pandemi global saat menyebar ke 26 
negara, menginfeksi 8.000 orang, serta menewaskan 774 
di antaranya. Wabah SARS memberikan pelajaran untuk 
meningkatkan kesadaran pencegahan penularan penyakit, 
terutama bagi Hong Kong, dimana permukaan fasilitas 
publik kemudian secara teratur dibersihkan. 

(H1N1) Flu Spanyol, yang juga dikenal sebagai pandemi 
influenza 1918, adalah wabah virus H1N1 yang 
menginfeksi sekitar 500 juta orang.  Saat wabah terjadi, 
Perang Dunia I akan berakhir dan otoritas kesehatan 
publik tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit protokol 
resmi penanganan pandemi virus. Pada tahun-tahun 
selanjutnya, penelitian pun dilakukan untuk memahami 
bagaimana pandemi terjadi berikut pencegahan yang 
dapat dilakukan. 

Pandemi kolera pertama terjadi di Jessore, India dan 
menyebar ke sebagian besar wilayah hingga daerah 
tetangga.  WHO menyebut kolera sebagai «pandemi yang 
terlupakan» dan mengatakan bahwa wabah ketujuh yang 
dimulai pada tahun 1961, berlanjut hingga hari ini.  Kolera 
dilaporkan menginfeksi 1,3 juta hingga 4 juta orang setiap 
tahun, dengan kematian tahunan berkisar antara 21.000 
hingga 143.000.  Penyakit ini sendiri disebabkan oleh 
konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh 
bakteri tertentu. Oleh karena itu, wabah kolera sangat 
membahayakan negara-negara dengan kesenjangan 
yang tinggi, kemiskinan, tingkat kesehatan rendah dan 
pembangunan sosial yang kurang.

Orang-orang Eropa mengenalkan sejumlah penyakit 
baru ketika pertama kali tiba di benua Amerika pada 
tahun 1492. Salah satunya adalah cacar, sebuah penyakit 
menular yang menewaskan sekitar 30 persen dari mereka 
yang terinfeksi. Selama periode tersebut, cacar merenggut 
nyawa sekitar 20 juta orang atau hampir 90 persen 
dari populasi di Amerika saat itu.  Namun, pandemi ini 
justru membantu para orang Eropa untuk menjajah dan 
mengembangkan daerah-daerah baru yang dikosongkan. 

Antara tahun 1347 dan 1351, wabah pes menyebar ke 
seluruh Eropa. Penyakit ini menewaskan sekitar 25 juta 
orang.  Pandemi ini kemudian dikenal sebagai Black 
Death. Wabah tersebut menjadi awal menurunnya 
perbudakan karena begitu banyak orang meninggal.  Baca 
juga: WHO Sebut Ada 20 Vaksin Virus Corona di Dunia 
yang Tengah Dikembangkan 

Pada pemerintahan Justinianus I, kaisar kerajaan 
Bizantium abad ke-6, terjadi sebuah wabah pes yang 
dikenal sebagai wabah Justinian. Pandemi ini diperkirakan 
telah menewaskan antara 30 hingga 50 juta orang.  
Wabah ini benar-benar terjadi, tetapi para peneliti masih 
mempelajari bukti terkait tingkat keparahannya sekitar 
1.500 tahun yang lalu. Akibat penyakit tersebut, sebagian 
besar perdagangan terhenti dan kekaisaran melemah. 
Kondisi ini memungkinkan peradaban lain untuk merebut 
tanah Bizantium.  Ketika Justinianus berusaha menyatukan 
kembali bagian timur dan barat dari kekaisaran Romawi 
tersebut, terjadilah wabah. Dia pun dipersalahkan dan 
menjadi akhir dari era. 

SAAT INI, pandemi virus corona baru masih terus terjadi di 
berbagai belahan dunia. Secara umum, wabah ini memiliki 
dampak yang cukup besar terhadap aktivitas dari berbagai aspek 
di seluruh negara.  Peristiwa pandemi bukan kali pertama terjadi. 
Pada tahun 430 BC selama perang Pelopponesia, juga telah terjadi 
pandemi yang berpengaruh terhadap umat manusia saat itu.  
Melansir Business Insider, selain corona, berikut adalah beberapa 
pandemi yang memiliki dampak cukup besar dalam sejarah : 
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artikel khusus

RUMAH SAKIT sebagai sarana pelayanan kesehatan, 
tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat 
sehingga bila kegiatan kesehatan lingkungan rumah 
sakit tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi 
sarana penularan penyakit serta memungkinkan terjadi 
pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan baik 
terhadap pasien, penunggu pasien termasuk karyawan 
yang ada didalam lingkungan rumah sakit serta masyarakat 
diluar lingkungan rumah sakt.

Mekanisme terjadinya timbulnya masalah sanitasi 
lingkungan tidak terlepas dari kondisi bangunan, alat dan 
bahan, sarana dan prasarana sanitasi, perilaku manusia 
lingkungan fisik, kimia dan biologi. Adapun masalah utama 
santasi Lingkungan yang berlaku di rumah sakit  :
1. Pencemaran lingkungan (Limbah medis padat, cair dan 

gas).
2. Kebersihan Lingkungan/House keeping.
3. Infeksi Nosokomial.
4. Kecelakaaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sebagai upaya dalam mengantisipasi resiko dan 
gangguan kesehatan diatas, maka diperlukan  pelaksanaan 
kegiatan dibidang kesehatan lingkungan yang bermutu 
sesuai dengan standart parameter yang berlaku. Untuk 
mencapai program-program tersebut serta diperlukan 
tenaga Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan yang 
professional.

Profesionalisme tenaga Sanitarian/kesehatan 
lingkungan rumah sakit ditunjukkan dengan perilaku 
tenaga Sanitarian/ kesehatan lingkungan yang memberikan 
pelayanan kesehatan lingkungan  berdasarkan standar 
pelayanan, mandiri, bertanggungjawab dan bertanggung 
gugat, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Untuk peningkatan profesionalisme telah 
ditetapkan adanya jabatan Fungsional di jajaran kesehatan. 
Melalui Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan 
Aparatur Negara Nomor : 19/Kep/M.Pan/11/2000 
ditetapkan adanya Jabatan Fungsional Sanitarian beserta 
angka kreditnya.

Sampai saat ini implementasi Jabatan Fungsional 
Sanitarian di Rumah Sakit masih menjumpai banyak 
kendala, khususnya pengisian butir-butir kegiatan 
sanitarian yang ada (Sesuai  Kepmenpan No.19/KEP/M.
PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian 
dan Angka Kreditnya) lebih banyak menampung tenaga 
fungsional Sanitarian di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. 

Pedoman yang digunakan untuk pengisian Daftar Usulan 
Penetapan Angka Kredit /DUPAK Sanitarian di rumah sakit 

saat ini adalah Pedoman Penyetaraan pengisian rincian 
kegiatan jabatan fungsional sanitarian di rumah sakit yang 
didapatkan dari kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional 
Sanitarian di rumah sakit pada tahun 2006 di Bali yang 
diselenggarakan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan 
Kesehatan Depertemen Kesehatan RI. Sehubungan dengan 
makin kompleksnya permasalahan kesehatan lingkungan 
di rumah sakit, maka perlu dilakukan revisi butir-butir 
kegiatan sanitarian yang ada sehingga dapat menampung 
kegiatan tenaga fungsional Sanitarian di rumah sakit. 

Sudah hampir 20 tahun Kep Men Pan 19/Kep/M.
Pan/11/2000 hingga sampai saat ini belum mengalami 
revisi yang substansial. Uji petik juga sudah dilakukan 
oleh Kementrian Kesehatan RI hanya saja hasil uji petik 
belum disampaikan oleh pemangku jabatan fungsional 
Sabnitarian hingga saat ini. Revisi atau perubahan 
yang sudah dilakukan hanya pada pasal 23 yaitu pada 
PERMENPAN Nomor : PER/ 10 / M.PAN / 3 / 2006 bahwa 
pegawai negri sipil yang diangkat untuk pertama kali 
dalam jabatan fungsional Sanitarian tingkat Ahli harus 
memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Berijazah paling rendah sarjana (S1)/Diploma IV Bidang 

Kesehatan Lingkungan atau Sarjana (S1)/Diploma IV 
Teknik Lingkungan.

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang 
III/a.

c. Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Prestasi 
Kerja paling Rendah bernikai baik dalam 1 (satu ) tahun 
terakhir.
Tujuan dengan disampaikannya tulisan ini adalah 

untuk memperkenalkan secara spesifik Rincian Kegiatan 
Jabatan Fungsional Sanitarian di rumah sakit sehingga 
dapat menjadi pedoman dan petunjuk teknis dalam 
menyusun DUPAK (daftar Usulan Angka Kredit) bagi 
pemangku  Jabatan Fungsional Sanitarian di rumah sakit.   

DASAR HUKUM
1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo UU No.43 tahun 1999 tentang 

pokok-pokok kepegawaian.
2.  PP.No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 tentang Tenaga 

Kesehatan.
4. Keppres No 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 

Fungsional.
5. Keputusan Men Pan No.19/KEP/M.PAN/11/2000 

tentang Jabatan Fungsional Sanitarian Kesehatan  dan 
Angka Kreditnya.

Petunjuk Teknis Rincian Butir Kegiatan 
Jabatan Fungsional Sanitarian 
di Rumah Sakit Oleh *Abdul Chodir, SKM., M.KL (Fungsional Sanitarian 

Ahli Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD Dr.Soetomo)
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6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 1204/Menkes/
SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 
Rumah Sakit.

7. KepMenKes RI No. 1206/Menkes/SK/X/2004 tentang 
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sanitarian dan 
Angka Kreditnya.

8. Permenpan No. PER/10/M.PAN/3/2006 tentang 
perubahan atas KepMenPan Nomor : 19/KEP/M/
PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian & 
Angka Kreditnya.

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243A/
Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Mekanisme 
Mutasi Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan 
Depkes.

10. Permenkes Nomor  7 Tahun 2019 tentang Kesahatan 
Lingkungsn Rumah Sakit.

DEFINISI OPERASIONAL
Sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum Bab 

I Pasal I Kep. Men.Pan No. 19/Kep/M.Pan/II/2000 yang 
dimaksud tenaga Sanitarian adalah PNS yang diberi tugas 
dan tanggungjawab serta wewenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan 
masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan 
lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi 
dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. 
Sedangkan Pelayanan Sanitasi adalah semua upaya yang 

dilakukan dalam  rangka memelihara dan meningkatkan 
derajat kesehatan melalui  penyehatan lingkungan untuk 
mencegah penyakit atau gangguan kesehatan. 

Adapun tugas pokok tenaga Sanitarian Kesehatan 
adalah Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan 
,pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan 
masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan 
lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan 
meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. Terkait 
dengan tugas seoarang Sanitarian di rumah sakit ada 2  
rincian jabatan fungsional di rumah sakit yaitu Sanitarian 
Terampil dan Sanitarian Ahli. 

Untuk memahami rincian butir kegiatan jabatan 
fungsional sanitarian di rumah sakit perlu diketahui 
pengertian berapa point (Definisi Operasional) yang 
menjadi faktor kunci dalam mengimplementasikan 
kedalam DUPAK Sanitarian rumah sakit diantaranya :
1. Pengawasan  Kesehatan Lingkungan adalah Kegiatan 

yang terdiri dari pemeriksaan, pengambilan sampel/
specimen, menentukan kunjungan/supervisi dan 
penilaian Amdal termasuk pelacakan & penanggulangan 
KLB, cemaran lingkungan serta kejadian bencana 

2. Pengamatan  Kesehatan  Lingkungan adalah Suatu 
upaya yang dilakukan secara kontinyu terhadap kualitas 
kesehatan lingkungan, dengan mengumpulkan, 
mengolah dan menganalisis, menyajikan serta 
menyebarluaskan hasilnya untuk pengambilan 
keputusan.

3. Pemberdayaan  Masyarakat  adalah Upaya penyuluhan 
kesehatan lingkungan dalam rangka perbaikan kualitas 
lingkungan untuk memelihara, melindungi dan 
meningkatkan cara- cara hidup bersih dan sehat.

4. Data Primer  adalah informasi yang didapatkan melalui 
pengisian daftar pengamatan (Checked List) yang 
dialkukan secara langsung dilapangan, meliputi data 
air bersih, limbah padat medis dan non medis, limbah 
cair, limbah gas, makanan dan minuman, serangga dan 
binatang pengganggu, kebersihan, sarana prasarana 
sanitasi/kesehatan lingkungan di rumah sakit;

5. Data Sekunder adalah informasi yang didapatkan 
melalui kompilasi data primer meliputi data air bersih, 
limbah padat medis dan non medis, limbah cair, limbah 
gas, makanan dan minuman, serangga dan binatang 
pengganggu, kebersihan, sarana prasarana sanitasi/
kesehatan lingkungan di rumah sakit;

6. Obyek Kelompok I adalah ruangan ruangan yang 
termasuk kelompok zona dengan resiko rendah dan 
sedang sebagaimana tercantum dalam Kepmenkes 
1204 Tahun 2004, meliputi ruang administrasi, ruang 
komputer, ruang pertemuan, ruang perpustakaan, 
ruang resepsionis, ruang pendidikan dan latihan, 
ruang rawat inap bukan penyakit menular, rawat jalan, 
dapur, laundry, ruang ganti pakaian dan ruang tunggu 
pasien;

7. Obyek Kelompok II adalah  ruangan ruangan yang 
termasuk kelompok zona dengan resiko tinggi 
dan sangat tinggi sebagaimana tercantum dalam 
Kepmenkes 1204 Tahun 2004, meliputi ruang isolasi, 
ruang perawatan intensif, laboratorium, ruang 
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pengidraan medis (Medical Imeging), ruang bedah 
mayat (Autopsi), ruang jenazah, ruang operasi, ruang 
bedah mulut, ruang perawatan gigi, ruang gawat 
darurat, ruang bersali dan ruang patologi serta area 
IPAL dan Incenerator;

8. Pemeriksaan kualitas kesling obyek kelompok I 
sederhana adalah kegiatan mendatangi, mengukur, 
mencatat dan melaporkan kondisi kesehatan 
lingkungan pada ruangan-ruangan yang termasuk zona 
dengan resiko rendah sebagaimana tercantum dalam 
Kepmenkes 1204 Tahun 2004 secara visual dengan 
menggunakan daftar pengamatan (Checked List) 
meliputi data kebersihan ruangan, limbah padat  non 
medis, Vektor/serangga dan binatang penggangu serta 
fasilitas saran dan prasarana  sanitasi;

9. Pemeriksaan kualitas kesling obyek kelompok I 
konvensional adalah kegiatan mendatangi, mengukur, 
mencatat dan melaporkan kondisi kesehatan 
lingkungan pada ruangan-ruangan yang termasuk 
zona dengan resiko sedang sebagaimana tercantum 
dalam Kepmenkes 1204 Tahun 2004 meliputi data 
pencahayaan, kebisingan, suhu ruangan, kelembaban 
untuk ruangan, suhu air, PH, sisa chlor untuk air minum 
dan air limbah;

10. Pemeriksaan kualitas kesling obyek kelompok II 
sederhana adalah kegiatan mendatangi, mengukur, 
mencatat dan melaporkan kondisi kesehatan 
lingkungan pada ruangan-ruangan yang termasuk  
zona dengan resiko tinggi sebagaimana tercantum 
dalam Kepmenkes 1204 Tahun 2004 secara visual 
dengan menggunakan daftar pengamatan (Checked 
List) meliputi data kebersihan ruangan, limbah padat  
non medis, Vektor/serangga dan binatang pengganggu 
serta fasilitas saran dan prasarana sanitasi;

11. Pemeriksaan kualitas kesling obyek kelompok II 
konvensional adalah kegiatan mendatangi, mengukur, 
mencatat  dan melaporkan kondisi kesehatan lingkungan 
pada ruangan-ruangan yang termasuk zona dengan 
resiko tinggi tertentu yang berhubungan langsung 
pasien rentan penularan penyakit sebagaimana 
tercantum dalam Kepmenkes 1204 Tahun 2004 seperti 
ruang isolasi dan ruangan perawatan intensif dengan 
pemeriksaan meliputi data pencahayaan, kebisingan, 
suhu ruangan, kelembaban untuk ruangan, suhu air, 
PH, sisa chlor untuk air minum dan air limbah;

12. Pemeriksaan kualitas kesling obyek kelompok II 
canggih adalah kegiatan mendatangi, mengukur, 
mencatat dan melaporkan kondisi kesehatan 
lingkungan pada ruangan-ruangan yang termasuk 
zona dengan resiko sangat tinggi sebagaimana 
tercantum dalam Kepmenkes 1204 Tahun 2004 seperti 
dengan pemeriksaan meliputi data kadar debu, gas, 
mikrobiologi udara untuk ruangan, kualitas air secara 
bakteriologis, kimia, radioaktif dan limbah cair untuk 
parameter sesuai dengan KepmenLH No. 58 Tahun 
1995; Mikrobiologi linen dan alat steril, mikrobiologi 
makanan dan minuman, rectal swab, emisi gas buang, 
abu incenerator, lumpur limbah cair B3 serta paparan 
radioaktif;

13. Mengambil sampel dan specimen secara sederhana 
adalah pengambilan sampel secara langsung 
dilapangan, seperti suhu udara dan kelembaban untuk  
udara; suhu air, pH dan sisa chlor dan kimia terbatas 
untuk air minum/bersih dan limbah cair.

14. Mengambil sampel dan specimen secara konvensional 
adalah pengambilan sampel untuk pemeriksaan 
parameter fisika dan kimia baik udara, air mimun/ 
bersih  dan limbah cair;

15. Mengambil sampel dan specimen secara canggih 
adalah pengambilan sampel untuk pemeriksaan 
parameter mikrobiologi dan radioaktif, baik pada 
udara, makanan dan minuman, air minum/bersih 
dan limbah cair serta alat/bahan  steril dan sarana 
prasaranarumah sakit (dinding, lantai, 
meja saringan AC) dan limbah B3.

16. Intervensi di rumah sakit adalah 
pelaksanaan tindakan untuk 
mengatasi masalah kesehatan 
lingkungan yang ditemukan pada 
suatu obyek, meliputi pengendalian 
serangga, pengoperasian, 
pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, 
seperti Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) atau septictank, 
Instalasi Pengolahan Air bersih (IPAB), 
Incenerator, dan desinfeksi/sterilisasi 
ruangan serta fasilitas sanitasi 
lainnya.

17. Memberdayakan masyarakat adalah 
melakukan penyuluhan, pelatihan dan 
bimbingan teknis kepada masyarakat 
di lingkungan rumah sakit.

18. Masyarakat di lingkungan rumah 
sakit adalah pasien, penunggu pasien, 
petugas rumah sakit bukan sanitarian 
dan masyarakat lainnya di dalam 
rumah sakit.

19. Kader adalah tenaga bukan 
sanitariandi ruangan yang diberi 
tanggung jawab dalam mengendalikan 
kegiatan kesehatan lingkungan di unit 
kerjanya.

20. Membuat instrumen sederhana 
untuk identifkasi perilaku adalah membuat instrumen 
yang berkaitan dengan pengetahuan dan sikap 
(kuesioner).

21. Membuat instrumen lanjut untuk identifkasi perilaku 
adalah membuat instrumen yang berkaitan dengan 
perilaku (tindakan/Psykomotor).

22. Perencanaan sederhana dalam pemberdayaan 
masyarakat adalah perencanaan untuk kegiatan 
penyuluhan dan pembinaan.

23. Perencanaan lanjut dalam pemberdayaan masyarakat 
adalah perencanaan untuk kegiatan advocasy dan 
pemicuan dan perubahan perilkau.

24. Pengembangan materi sederhana dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan 
alat bantu peraga (Leaflet,poster dan brosur).
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25. Pengembangan materi lanjut dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan 
alat bantu dalam bentuk media elektronika, radio 
spot,demonstrasi dan simulasi.

26. Individu Umum adalah anggota masyarakat umum 
yang berada di lingkungan rumah sakit.

27. Individu potensial adalah tenaga kesehatan dan non 
kesehatan struktural.

28. Kelompok umum adalah kelompok masyarakat umum 
yang berada di lingkungan rumah sakit termasuk 
masyarakat yang berada di lingkungan rumah sakit 
misalnya perumahan, asrama dan pedagang asongan.

29. Kelompok Potensial adalah kelompok yang  mempunyai 
peran kunci  dalam pengambilan  keputusan  di rumah 

sakit seperti kelompok fungsional/
profesional (Komite Perawatan, Staf 
Medik Fungsional, dll).
30. HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) atau analisis 
bahaya titik kendali kritis adalah suatu 
pendekatan analisis sistematis untuk 
mengenal dan mengukur resiko bahaya 
spesifik yang mungkin terjadi dalam 
rangkaian proses pengolahan makanan 
dan melakukan tindakan pengendalian 
atau pencegahan risiko agar produk 
makan terjamin keamanannya.
31. Menilai kajian dampak 
kesehatan lingkungan secara sederhana 
adalah melakukan penilaian/evaluasi  
dokumen hasil kajian dampak kesehatan 
lingkungan.(AMDAL).
32. Menilai kajian dampak 
kesehatan lingkungan secara detail 
adalah melakukan penilaian/evaluasi 
dokumen hasil pengkajian dilanjutkankan 
dengan peninjauan ke lapangan. 
33. Menilai penyajian analisis 
kesehatan lainnya di rumah sakit adalah 
melakukan penilaian/evaluasi ADKL non 
AMDAL.

PENGEMBANGAN PROFESI
Meliputi :
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan 

lingkungan 
2. Menterjemahkan/menyadur buku 
3. Membimbing sanitarian yang berada dibawah 

jabatan fungsionalnya
4. Membuat buku pedoman/juklak/juknis bidang 

kesehatan lingkungan 
5. Mengembangkan teknologi tepat guna bidang 

Kesehatan lingkungan.

JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN TRAMPIL
1.  Pendidikan

a.  Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapatkan 
ijazah/gelar (D3 Kesling).

b.  Mengikuti pendidikan dan Pelatihan fungsional 
bidang kesehatan lingkungan dan bersertifikat.

2. Kegiatan Penyehatan Lingkungan
Meliputi :
1.  Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 

Kesehatan lingkungan 
2.  Melakukan pengamatan kesehatan lingungan 
3.  Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan 
4.  Memberdayakan masyarakat dalam meningkat-

kan kualitas kesehatan lingkungan 

 Mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan 
Lingkungan
Meliputi :
1.  Penyusunan rencana 5 tahunan 
2.  Penyusunan rencana  tahunan 
3.  Penyusunan rencana 3 bulanan 
4.  Penyusunan rencana  bulanan 
5.  Penyusunan rencana operasional 
6.  Penyiapan petunjuk teknis / juklak 
7.  Penyusunan data literatur dalam rangka 

penyusunan peraturan.
8.  Penyusunan standar.
9.  Penyusunan data literatur untuk penyusunan 

pedoman 
10. Melaksanakan studi  kelayakan 

Melakukan Pengamatan Kesehatan Lingkungan
Meliputi :
1.  Mengumpulkan bahan untuk persiapan dalam 

pengumpulan data.
2.  Melakukan pengumpulan data.
3.  Melakukan pengolahan data.

Melakukan Pengawasan Kesehatan lingkungan
Meliputi :
1.  Melakukan pemeriksaan Kesehatan lingkungan 
2.  Tindak lanjut pengawasan 
3.  Menentukan diagnosa & treatment intervensi 

obyek kelompok I 
4.  Menentukan diagnosa & treatment intervensi 

obyek kelompok II 
6.  Konsultasi obyek kelompok I
7.  Konsultasi obyek kelompok II 
8.  Melakukan kunjungan Bimbingan teknis  ke  

obyek kelompok I.

 Memberdayakan Masyarakat dalam 
Meningkatkan  Kesehatan lingkungan
Meliputi :
1.  Persiapan kegiatan 
2.  Membuat perencanaan pemberdayaan 

masyarakat 
3.  Melakukan pemberdayaan individu dan 

kelompok 
4.  Menggerakkan dan mengerahkan kelompok 

masyarakat potensial.
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SARAN & REKOMENDASI
Mengantisipasi permasalahan kesehatan lingkungan 

rumah sakit yang makin kompleks & kebutuhan tenaga 
fungsional Sanitarian yang berkualitas, handal serta 
berkepribadian diperlukan pedoman yang jelas dan 
mempunyai legal aspek  yang pasti serta pembinaan 
tenaga fungsional Sanitarian secara  terus menerus 
baik dari aspek keorganisasian maupun keilmuan.

Rekomendasi :
1.  Perlu adanya Sosialisasi  tentang  Implementasi 

Jabatan Fungsional Sanitarian di rumah sakit oleh 
Instansi Pembina  Jabatan  Fungsional Sanitarian 
Pusat maupun Propinsi.

2. Perlu adanya perubahan/revisi butir-butir kegiatan 
Jabatan Fungsional Sanitarian secara komprehensif 
yang dapat menampung kegiatan tenaga fungsional 
di rumah sakit.

3. Perlu diperhitungkan dan ditentukan butir butir 
kegiatan sanitarian yang sesuai dengan kondisi dan 
permasalahan kesehatan lingkungan rumah sakit.

3. Perlu adanya keterlibatan aktif dari organisasi 
profesi/HAKLI baik di tingkat cabang, propinsi 
maupun pusat dalam membina profesi tenaga 
fungsional Sanitarian rumah sakit secara 
berkesinambungan.

*) Anggota Tim Penilai 
Jabatan Fungsional Sanitarian Propinsi Jawa Timur

JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN AHLI
1.  Pendidikan

a.  Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapatkan 
ijazah/gelar (S3, S2, S1/D4 Kesling).

b.  Mengikuti pendidikan dan Pelatihan fungsional 
bidang kesehatan lingkungan dan bersertifikat.

2.  Kegiatan Penyehatan Lingkungan  
 Meliputi :

1.  Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 
Kesehatan lingkungan 

2.  Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan 
3.  Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan 
4.  Memberdayakan masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

 Mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan 
Lingkungan
Meliputi :
1.  Penyusunan rencana 5 tahunan 
2.  Penyusunan rencana  tahunan 
3.  Penyusunan rencana 3 bulanan 
4.  Penyusunan rencana  bulanan 
5.  Penyusunan rencana operasional 
6.  Penyiapan petunjuk teknis/juklak 
7. Penyusunan  peraturan                                                      
8.  Penyusunan standart 
9.  Penyusunan pedoman 
10. Melaksanakan studi kelayakan 

Melakukan Pengamatan Kesehatan Lingkungan
Meliputi :
1.  Persiapan  pengumpulan data  kesling 
2.  Melakukan kajian data kesling 
3.  Melakukan penyajian dan penyebarluasan 

informasi.

Melakukan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
Meliputi : 
Tindak lanjut pengawasan kesling  menentukan 
diagnosa & treatment intervensi Obyek kelompok II
1.  Lanjut 
2.  Konsultasi kesling obyek kelompok I
3.   Konsultasi kesling obyek kelompok II 
4.  Melakukan kunjungan Bimtek ke  obyek kelp. II
5.  Menilai kajian dampak kesling sederhana 
6.  Menilai kajian dampak kesling detail
7.  Menyusun implementasi RKL- RPL
8.  Melakukan HCCP
9.  Menilai penyajian ADKL lainnya.

 Memberdayakan Masyarakat  dalam 
Meningkatkan  Kesehatan lingkungan
Meliputi :
1.  Persiapan kegiatan menentukan program untuk 

identifikasi perilaku 
2.  Melakukan pemberdayaan melalui media massa 

3.  Pengembangan Profesi
Meliputi :
A.  Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang 

kesehatan lingkungan 
B.  Menterjemahkan/menyadur buku 
C.  Membimbing sanitarian
D.  Membuat buku pedoman/juklak/juknis bidang 

kesehatan lingkungan 
E.  Mengembangkan teknologi tepat guna bidang 

Kesehatan lingkungan 

4.  Kegiatan Penunjang Sanitarian
 Meliputi :

A. Mengajar/melatih yang berkaitan dengan 
bidang kesehatan lingkungan 

B.  Mengikuti seminar/lokakarya 
C.  Menjadi anggota HAKLI
D. Menjadi anggota tim penilai jabfung sanitarian 
E.  Melaksanakan kegiatan lintas sektor (PPI, K3RS 

dan Komite Pasien Safety, dll.)
F.  Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya 
G. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.

KEGIATAN PENUNJANG SANITARIAN
Meliputi :
A. Mengajar/melatih yang berkaitan dengan   bidang 

kesehatan lingkungan 
B. Mengikuti  seminar/lokakarya kesehatan lingkungan 
C. Menjadi anggota HAKLI
D. Menjadi anggota tim penilai jabfung sanitarian 
E. Melaksanakan kegiatan lintas sektor di lingkungan 

RS (PPI, K3RS dan Komite Pasien Safety, dll.)
F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya 
G. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.
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1.  Alasan kenapa kondisi emosional care giver itu 
penting
Merawat Lansia dengan Alzheimer selayaknya harus 

lebih teliti seperti merawat tubuh, menjaga keamanan 
dari bahaya, memelihara kebersihan dan mengontrol 
tingkah laku lansia.  Merawat Lansia dengan Alzheimer 
adalah sebuah kondisi yang dilematis dengan segala 
konsekuensi dampak yang didapat oleh caregiver yaitu 
dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak pada 
kondisi fisik. Dampak lain yang muncul pada caregiver 
antara lain kehilangan kehidupan sosial karena tidak 
mendapatkan waktu dalam berhubungan dengan 
teman  dan kerabat untuk bersosialisasi. Kondisi 
caregiver yang terbebani secara  emosional dapat 
memunculkan timbulnya permasalahan fisik maupun 
psikologis pada caregiver. Sesuai dengan Penelitian yang 
dilakukan dilakukan oleh Brodaty et al pada tahun 2009 
menjelaskan bahwa adanya prediktor untuk memproteksi 
caregiver dari munculnya dampak stress yang timbul 
akibat merawat lansia Alzheimer. Walaupun memberikan 
perawatan pada Alzheimer dapat menjadi stress dan 
variasi konsekuensi negatif pada fisik dan kesehatan 
mental, bukti menunjukkan menjadi caregiver dapat 
memberikan beberapa dampak baik seperti caregiver 
dapat memperbanyak dan meningkatkan pengalaman 
hidup yang dapat menciptakan dampak positif bagi 
caregiver, termasuk meningkatkan kesehatan 
mental, meningkatkan kedekatan dengan 
mereka yang disayangi, dan rasa kepuasan 
yang berkaitan dengan pemenuhan 
kewajiban sebagai caregiver. Untuk 
menghindari terjadinya dampak 
terkait dengan masalah fisik 
dan masalah 
p s i k o l o g i s 

pada caregiver, perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan 
pengetahuan dan keterampilan caregiver yang harus 
dipenuhi dalam merawat pasien Alzheimer. Proses 
perjalanan perawatan yang lama pada perawatan pasien 
demensia dapat menimbulkan dampak permasalahan 
fisik maupun psikologis pada caregiver seperti munculnya 
dampak stress yang timbul akibat merawat Lansia 
Alzheimer karena beberapa kebutuhan caregiver tidak 
dapat terpenuhi dengan maksimal.

2.  Perlunya Edukasi bagi care giver dalam merawat 
penderita Alzheimer
Menurut E. Rosa et al Kebutuhan caregiver dalam 

merawat pasien Alzheimer antara lain yaitu kebutuhan 
caregiver dalam mengetahui terkait dengan diagnosa 
yang tepat, kebutuhan akan pelatihan, kebutuhan untuk 
mendapatkan dukungan emosional dan kebutuhan akan 
bantuan dari jasa sosial. Sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh E.Rosa et al pada tahun 2010 dengan 112 
responden menyimpulkan bahwa ada korelasi antara 
kebutuhan emosional caregiver dengan beban subjektif 
dan objektif care giver. Caregiver mengatakan sulit untuk 

PENTINGNYA KUALITAS EMOSIONAL

Oleh : Erna Susanti, S. Kep,Ns 
Instalasi Rawat Inap Bedah Gladiol ALZHEIMER

DALAM PERAWATAN PENDERITA
CARE GIVER

Penyakit	alzheimer	adalah	penyebab	demensia	yang	paling	umum	dan	bertangguangjawab	atas	60-80	%	dari	
seluruh	kasus	demensia.	Demensia	adalah	gangguan	otak	yang	mengakibatkan	hilangnya	keammpuan	intelektual	

dan	sosial	seseorang.	Penyakit	ini	tergolong	sebagai	penyakit	progresif	yang	mengganggu	fungsi	mental	
seseorang,	seperti	memori	dan	perilaku.
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membedakan tanda Alzheimer, caregiver mengatakan 
membutuhkan pengetahuan lebih tentang perawatan yang 
harus dilakukan jika lansia telah mengalami alzheimer, 
caregiver sering merasakan stress emosionalnya 
meningkat ketika menghadapi perilaku Lansia alzheimer, 
caregiver mengatakan bahwa untuk berkomunikasi 
dengan Lansia cukup sulit, caregiver sering tidak bisa 
memahami kemauan Lansia, dan caregiver merasa sedih 
dan stress ketika sudah memberikan perawatan secara 
maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki namun 
Lansia masih merasa belum puas. 

Caregiver memerlukan pelatihan untuk keterampilan 
dan beberapa pendidikan yang mereka butuhkan 
untuk pemberian perawatan, kebutuhan lain adalah 
manajemen emosi dan stres fisik, dan memiliki waktu 
lebih untuk diri sendiri. Berikutnya, House (Setiadi, 2008) 
21 mengungkapkan bahwa dukungan emosional adalah 
dukungan yang berupa dukungan simpatik dan empati, 
cinta, kepercayaan dan penghargaan.  Sebagian besar 
caregiver memerlukan informasi lebih tentang pelayanan 
pendukung (support services). Dukungan informasi 
mencakup pemberian nasehat, petunjukpetunjuk, saran-
saran, informasi atau umpan balik. Dukungan informasi 
dapat menjadi bantuan bagi individu dalam menyelesaikan 
permasalahnnya ataupun dalam mengambil keputusan, 
dengan dukungan tersebut maka individu dapat melihat 
suatu persoalan dari berbagai sudut pandang ataupun 
menambah wawasan terkait suatu hal. Menurut House 
(Setiadi, 2008)  Kebutuhan Caregiver dalam merawat 
Lansia Alzheimer perlu dampingan teman sebaya sesama 
lansia. Anggota keluarga maupun caregiver membutuhkan 
bayaran agar kebutuhan sehari – hari Lansia dapat terpenuhi. 
Dukungan instrumental bertujuan untuk mempermudah 
seseorang melakukan aktivitasnya berkaitan dengan 
persoalan-persoalan yang dihadapinya atau menolong 
secara langsung kesulitan yang dihadapi misalnya dengan 
menyediakan peralatan lengkap dan memadai. Selain 
itu selama merawat lansia dengan Alzheimer kebutuhan 
ditujukan juga pada caregiver nya agar dapat terpenuhi. 
House (Setiadi, 2008) mengungkapkan bahwa dukungan 
penghargaan adalah bentuk penghargaan yang diberikan 
seseorang kepada pihak lain berdasarkan kondisi 
sebenarnya penderita. Penilaian ini bisa positif dan negatif 
yang mana pengaruhnya sangat berarti bagi seseorang. 
Berkaitan dengan dukungan sosial keluarga maka 
penilaian yang sangat membantu adalah penilaian yang 
positif.  Kebutuhan caregiver yang tidak terpenuhi akan 
berakibat beberapa dampak yang dapat dialami, seperti :
1)  Beban caregiver ( Caregiver Burden) 
 Caregiver mengatakan beban tertinggi kemungkinan 

besar adalah karena berpendidikan rendah. Hidup 
dengan lansia Alzheimer seharusnya memiliki standar 
kompetensi yang jelas dan mereka berasumsi tidak 
ada pilihan lain selain peran sebagai caregiver. 
Sebagian besar caregiver mengatakan memiliki 
waktu yang sangat kurang untuk keluarga dan teman, 
meningkatnya stress emosional hingga melalaikan 
perawatan diri sendiri. 

2)  Pengaruh kesehatan (helath effects)
 Resiko terbesar yang berdampak merugikan diri 

mereka sendiri yang tertinggi adalah insomnia, 
kecemasan, depresi, meningkatkan perasaan marah, 
merasa bersalah, kesedihan,  resiko dari sakit yang 

serius akibat  kesehatan fisik yang lemah dibandingkan 
dengan orang yang tidak menjadi caregiver.

 3)  Beban keuangan (Financial Burden) 
 Banyak caregiver mengatur jadwal bekerja mereka, 

meninggalkan dan ketidakhadiran, atau berkurang 
beberapa jam seperti sebuah hasil dari tanggung 
jawab. 

4)  Persiapan yang kurang (inadequate preparation) 
 Sebagian besar caregiver merasa kurang persiapan 

pada pelatihan untuk kemampuan praktik mereka, 
tidak pernah menerima pendidikan formal dalam 
caregiving.  Dampak dari kebutuhan caregiver yang 
terpenuhi Memberikan perawatan pada Lansia 
Alzheimer dapat menjadi stres
Dampak Positif  dari kebutuhan caregiver yang 

terpenuhi :
1.  Meningkatkan kesehatan mental 
2.  Merasa puas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban 

sebagai caregiver
3.  Meningkatkan positif thinking tentang dirinya sendiri 

karena merasa dibutuhkan
4.  Belajar kemampuan baru dan meningkatkan 

pengalaman hidup
5.  Memperkuat hubungan dengan orang 

lain(meningkatkan kedekatan dengan mereka yang 
disayangi.

3.   Peningkatan daya ingat penderita alzheimer 
Pengidap penyakit Alzheimer akan mengalami 

perubahan dalam kemampuan untuk berkomunikasi. 
Kondisi tersebut dapat berbeda-beda pada setiap 
pengidapnya, tergantung pada seseorang yang 
merawatnya dan tempat ketika mengalami penyakit 
tersebut. Hal-hal yang mungkin akan kamu lihat ketika 
penyakit tersebut semakin berkembang, antara lain:
•	 Sulit untuk menemukan kata yang dimaksud.
•	 Menggunakan kata-kata yang akrab dengannya 

berulang kali.
•	 Sulit untuk menemukan nama benda yang dimaksud, 

sehingga menjelaskan bentuknya.
•	 Sulit untuk berbicara tetap dalam satu topik.
•	 Sulit untuk mengatur kata-kata ketika bicara.
•	 Lebih memilih untuk menggunakan isyarat daripada 

berbicara.

Berkomunikasi dengan Pengidap Alzheimer Tahap 
Awal

Alzheimer tahap awal atau disebut dengan Alzheimer 
ringan umumnya masih dapat berkomunikasi dengan 
baik dan tetap terlibat dalam kegiatan sosial. Namun, 
kemungkinan ia akan mengulang-ulang cerita dan lelah 
mencari kata-kata yang tepat ketika berkomunikasi. Cara 
untuk berkomunikasi dengan pengidap tersebut yaitu 
dengan:
•	 Jangan berasumsi tentang kemampuan komunikasi 

pengidap Alzheimer, karena dapat berbeda-beda.
•	 Libatkan pengidap Alzheimer dalam percakapan.
•	 Berbicaralah langsung dengannya dibanding melalui 

orang lain.
•	 Selalu dengarkan ketika ia bercerita tentang apapun 

atau membutuhkan apapun.
•	 Jangan mengganggunya kecuali diminta.
•	 Jangan menjauh dari seorang pengidap Alzheimer, 
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karena ia membutuhkan dukungan dari lingkungannya.

Berkomunikasi dengan Pengidap Alzheimer Tahap 
Menengah

Pada tahap ini, umumnya penyakit dapat berkembang 
selama bertahun-tahun. Sejalan dengan berkembangnya 
penyakit tersebut, pengidapnya akan kesulitan untuk 
berkomunikasi dan membutuhkan perawatan secara 
langsung. Cara untuk berinteraksi dengan pengidapnya 
adalah:
•	 Selalu libatkan ia dalam percakapan berdua dengan 

suasana yang tenang.
•	 Cara bicara harus pelan dan jelas.
•	 Selalu melakukan kontak mata.
•	 Luangkan waktu untuk merespons yang akan ia 

katakan.
•	 Selalu sabar dalam menghadapi pengidap Alzheimer.
•	 Hindari perdebatan dengannya.

Berkomunikasi dengan Pengidap Alzheimer Tahap 
Akhir

Alzheimer tahap akhir yang sudah mulai parah akan 
mengalami perubahan dalam beberapa minggu hingga 
beberapa tahun. Selain itu, seseorang dengan penyakit 
Alzheimer hanya bergantung pada komunikasi non-verbal, 
seperti ekspresi wajah atau isyarat. Untuk itu, pengidap 
harus mendapat penjagaan 24 jam dan cara untuk 
berkomunikasi dengan pengidapnya adalah:
•	 Dekati ia dari depan dan tunjukkan diri kamu.
•	 Selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan bahasa 

non-verbal.
•	 Gunakan sentuhan, suara, dan bau sebagai komunikasi 

dengan orang tersebut.
•	 Perhatikan cara penyampaiannya, karena terkadang 

emosinya berperan penting sebagai bentuk ekspresi.
•	 Selalu hormati dan hargai pengidap Alzheimer.

Karena penurunan daya ingat dan kemampuan untuk 
melakukan banyak hal menjadi terkendala, pengidap 
menjadi rentan mengalami depresi. Cara-cara di bawah ini 
yang dapat kamu lakukan untuk membantu pengidapnya 
menjalani kehidupan sehari-hari, antara lain:
1. Buat Cacatan Kecil
 Pengidap Alzheimer menjadi seorang yang sangat 

pelupa. Maka dari itu, buatlah banyak catatan kecil, 
supaya pengidap dapat mengingat. Catatan kecil 
tersebut dapat berupa nomor telepon pengidap atau 

keluarga, alamat rumah, cara menggunakan suatu alat, 
dan lainnya.

2. Jangan Memaksa
 Salah satu hal yang tidak boleh kamu lakukan pada 

pengidap Alzheimer adalah memaksanya melakukan 
sesuatu. Hal ini hanya dapat membuat pengidapnya 
merasa semakin tertekan dan tidak diinginkan. Keadaan 
tersebut justru dapat memperburuk kondisinya.

3. Buat Suasana Nyaman Sebelum Tidur
 Umumnya, perilaku pengidap Alzheimer dapat menjadi 

lebih buruk pada malam hari, karena perasaan cemas 
dan bingung yang meningkat. Maka dari itu, hal yang 
dapat kamu lakukan adalah membuat suasana tenang 
dan nyaman sebelum tidur. Cegah suara berisik timbul, 
lalu nyalakan lampu di kamarnya agar ia merasa 
tenang. Selalu batasi konsumsi teh dan kopi, supaya ia 
dapat tidur di malam hari.

4.  Ingatkan kembali dengan benda kuno.***
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TRANSFUSI atau memindahkan darah dari donor 
ke resipien, dilaksanakan dengan teknologi yang 
makin berkembang dari jaman ke jaman. Salah satu 
perkembangan adalah pada tahap penyadapan darah 
donor yaitu dengan menggunakan metode apheresis 
(aferesis). Aferesis berasal dari Bahasa Yunani yang berarti 
to take away (mengambil). Penyadapan darah dengan 
metode aferesis berbeda dengan metode penyadapan 
darah lengkap (Whole Blood/WB) yang telah kita kenal 
selama ini.

Darah manusia sebenarnya tersusun atas dua 
komponen yaitu plasma dan sel-sel darah. Plasma berwarna 
kuning jernih sehingga tertutup oleh warna merah dari sel 
darah merah. Penyadapan darah lengkap (Whole Blood/
WB) adalah penyadapan darah yang mengambil kedua 
komponen darah  yaitu plasma dan sel darah, dengan 
cara mengalirkan darah donor ke kantong darah sampai 
mencapai volume yang ditetapkan (umumnya 350 ml). 
Setelah selesai, dilakukan pemutaran atau sentrifugasi 
kantong darah sehingga plasma terpisah dari sel-sel 
darah (Gambar 1). Proses ini menghasilkan komponen 
darah dengan nama Packed Red Cell (PRC). Thrombocyte 
Concentrate (TC), dan Fresh Frozen Plasma (FFP) (Gambar 
2). Pemisahan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
pasien yang bervariasi. Pasien yang membutuhkan 
sel darah merah diberi Packed Red Cell (PRC). pasien 
yang membutuhkan keping darah diberi Thrombocyte 
Concentrate (TC), dan pasien yang membutuhkan protein 
pembekuan darah diberi Fresh Frozen Plasma (FFP). 

Whole Blood / WB yang belum disentrifus, darah 
nampak berwarna merah karena warna plasma yang 
kuning jernih tertutup oleh warna merah dari sel darah 
merah

AFERESIS
Oleh : Agi Harliani Soehardjo, Nisful Lailiya, Betty Agustina Tambunan

                    

      

Sentrifugasi (pemutaran) membuat Whole Blood/WB 
terpisah atas komponennya yaitu plasma (kuning jernih), 
endapan sel darah merah, dan lapisan tipis berisi sel darah 
putih dan trombosit berada di atas endapan sel darah 
merah. Komponen darah yang diperoleh dari Whole Blood/
WB yang sudah disentrifus adalah Packed Red Cell (PRC). 
Thrombocyte Concentrate (TC), Fresh Frozen Plasma (FFP)

Pada tahun 1960-an, Herb Cullis, seorang ahli 
teknologi medik dari Amerika memulai pembuatan 
sebuah mesin yang mengubah metoda penyadapan darah 
dan pemisahan komponen darah. Pada tahun 1972 Cullis 
berhasil membuat mesin tersebut dan mulai diaplikasikan 
di klinis pada tahun 1979. Metode ini yang disebut dengan 
aferesis. Penyadapan darah dengan metode aferesis 
merupakan proses penyadapan darah lengkap namun 
komponen darah yang diperlukan dipisahkan ke kantong 
darah, dan yang tidak diperlukan dikembalikan ke tubuh 
donor (Gambar 3). 

 

Gambar 1. Whole Blood (WB) 

(a) Packed 
Red Cell (PRC)

(c) Fresh Frozen 
Plasma (FFP)

(b) Thrombocyte 
Concentrate (TC)

Gambar 2.  Komponen Darah

Gambar 3. Plasmaferesis
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Beberapa istilah dikenal dalam aferesis yang berkaitan 
dengan produk darah yang dihasilkan. Plasmaferesis 
adalah penyadapan plasma. Eritraferesis adalah 
penyadapan sel darah merah, sedangkan lekaferesis 
adalah penyadapan sel darah putih. Tromboferesis adalah 
penyadapan trombosit.  

Secara ringkas plasmaferesis melalui tiga tahap yaitu 
(a) darah donor (Whole Blood / WB) dialirkan ke mesin 
aferesis melalui selang (b) pemisahan plasma dan sel-sel 
darah melalui sentrifugasi dalam mesin secara otomatis 
(c) pengaliran plasma ke kantong darah dan pengembalian 
komponen darah lain yang tidak dibutuhkan ke badan 
donor melalui selang semula.

Produk aferesis umumnya merupakan produk 
leucodepleted (lekosit sudah dihilangkan sebagian 
besar). Sel darah putih (lekosit), diketahui berkaitan 
dengan beberapa reaksi transfusi antara lain reaksi 
demam dan menggigil, Transfusion-related Acute Lung 
Injury (TRALI), dan sebagainya. Mengatasi hal tersebut, 
pasien yang mempunyai riwayat rentan terhadap reaksi 
transfusi karena leksoitnya, dapat diberi komponen 
darah yang telah dikurangi leksoitnya.  Nama komponen 
darah yang telah dikurangi lekositnya diberi tambahan 
depleted  (dikurangi) yaitu Whole Blood Leucodepleted 
(WB-LD), Packed Red Cell Leucodepleted (PRC-LD), Fresh 
Frozen Plasma Leucodepleted (FFP-LD). Terkait sel darah 
putih, pada penyadapan darah dengan metode aferesis, 
pemisahan lekosit dilakukan secara otomatis oleh mesin 
sehingga lekosit yang terikut pada komponen darah 
jumlahnya sangat minimum  Komponen darah yang dapat 
diperoleh melalui metode aferesis adalah sel darah merah, 
trombosit, plasma, lekosit (limfosit, monosit, granulosit), 
protein pembekuan darah, dan sel punca. 

PLASMAFERESIS DAN TERAPI PASMA KONVALESEN 
Pandemi COVID-19 menghentak dunia pada awal 

tahun 2020, dan terapi plasma konvalesen menjadi salah 
satu harapan bagi kesembuhan pasien, sampai saat ini 
masih dalam proses penelitian obat yang efektif terhadap 
virus maupun vaksinasinya sebagai upaya pencegahan.

Terapi plasma konvalesen adalah salah satu metode 
imunisasi pasif yang dilakukan dengan cara memberikan 
plasma pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 kepada 
pasien yang masih dirawat karena COVID-19. Terapi 
plasma konvalesen merupakan imunisasi pasif dengan 
memberikan antibodi (immunoglobulin) terhadap virus 
SARS-CoV-2. Harapannya antibodi anti- SARS-CoV-2 
yang diberikan dapat mengikat virus yang ada dalam 
tubuh pasien dan mengaktifkan respon imun untuk 
memusnahkan virus tersebut. 

Penyadapan plasma konvalesen dapat dilakukan 
dengan metode penyadapan darah lengkap (Whole Blood / 
WB) dan plasmaferesis. Metode plasmaferesis lebih efektif 
karena donor hanya menyumbangkan plasma dengan 
jumlah yang lebih banyak dan frekuensi penyumbangan 
lebih sering (1 – 2 kali dalam sebulan).

 
PLASMAFERESIS DAN INDUSTRI PLASMA

Industri plasma adalah industri pengolahan plasma yang 

menghasilkan produk darah berupa derivat plasma yaitu 
albumin, faktor VIII, faktor IX,  antibodi (imunoglobulin), 
kompleks protrombin,  fibrin glue, dan fraksi protein 
plasma lainnya. Jumlah plasma yang dibutuhkan untuk 
memproduksi derivat plasma sangat besar, dan untuk 
memenuhi kebutuhan ini sekitar 80% dari seluruh plasma 
yang diolah / difraksionasi diperoleh melalui plasmaferesis, 
selebihnya diperoleh dari penyadapan darah lengkap 
(Whole Blood / WB).  Plasmaferesis memungkinkan 
seorang donor menyumbangkan 400 – 600 ml plasma 
setiap plasmaferesis (atau lebih sesuai dengan kondisi 
donor), dalam sebulan dapat menyumbangkan 800 – 1200 
ml, dan setahun dapat menyumbangkan 96.000 – 14,400 
ml plasma.  Berbeda dengan penyumbangan plasma 
melalui metode penyadapna darah lengkap (Whole Blood 
/ WB) volume plasma yang diperoleh 100 – 150 ml setiap 
penyumbangan dengan frekuensi penyumbangan setiap 
2 – 3 bulan sekali. 

Saat ini jumlah plasma yang diolah / difraksionasi di 
industri plasma sekitar 42 – 45 juta liter di seluruh dunia. 
Seiring dengan perkembangan industri plasma, jumlah 
plasma yang diperlukan bertambah. Unit Transfusi Darah 
dan Unit Plasmaferesis adalah unit yang memberikan 
pelayanan plasmaferesis bagi donor plasma khusus 
yaitu donor yang menyumbangkan plasmanya khusus 
untuk kebutuhan pembuatan derivat plasma (donor 
plasma khusus tetap merupakan donor darah sukarela). 
Bertahap namun pasti, plasmaferesis menjadi gaya hidup 
donor darah Indonesia dalam menyumbangkan darah / 
plasmanya.***
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TADARUS ONLINE HARI KE - 23 BULAN RAMADHAN 1441 H
SABTU, 16 MEI 2020

Memasuki bulan suci Ramadhan saat pandemi covid-19, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar tadarus online yang juga 
melibatkan semua OPD di lingkup Pemprov Jatim. Metode tadarus online ini sengaja dipilih di tengah adanya Pandemi Covid-19, yang menyebabkan 

tidak dimungkinkannya pelaksanaan tadarus seperti tahun sebelumnya. “Sebagai upaya meningkatkan iman dan taqwa (imtaq), Pemprov Jatim 
menyelenggarakan tadarus online yang juga bisa diikuti seluruh masyarakat. Sehingga, di tengah pandemi covid-19 ini masyarakat tetap bisa 

melangsungkan berbagai amaliyah Ramadhan dari rumah masing-masing.
Tadarus online dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadhan pada pukul 08.30-10.00 WIB. Tadarus online dipandu dari Gedung Negara Grahadi 

Surabaya. Sebagai bentuk upaya menekan penyebaran virus Covid-19, tadarus online dipimpin oleh lima hafidzoh. Teknisnya, setelah hafidzoh 
memulai tadarus di 10 menit awal, maka di menit selanjutnya akan diteruskan oleh OPD. Setiap OPD berkesempatan untuk bertadarus online secara 

bergiliran. RSUD Dr. Soetomo mendapatkan giliran Tadarus Online di hari ke-23 (Sabtu, 16 Mei 2020).
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PENYERAHAN ZAKAT FITRAH DAN MAAL 1441 H MASJID AN-NUUR 
RSUD DR. SOETOMO - SELASA, 19 MEI 2020

Acara dibuka oleh Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Soetomo Primada Kusumaninggar, drg., M.Kes., laporan ketua panitia diwakili oleh 
Muhammad Faizi, dr, SpA(K) dimana zakat dibagikan kepada 700 orang berupa uang tunai sebanyak 70 ribu  terdiri dari Satpol PP, petugas parkir, 

petugas rumah tangga, dan cleaning service, termasuk didalamnya 102 orang menerima beras 2,5 Kg.  Tampak  pemberian dilakukan secara simbolis 
oleh Direktur Umum dan Keuangan, Takmir Masjid An-Nuur  Prof. Dr.Med.HM.Soekry Erfan Kusuma, dr, SpF(K), DFM dan Panitia.
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TAKBIR ONLINE 5 BENUA DIGELAR DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar takbiran akbar online di malam Hari Raya Idul Fitri 2020, Sabtu 23 Mei 2020. Tidak hanya diikuti 
seluruh warga di penjuru Jatim, namun juga warga Jatim yang berada di luar negeri, tepatnya di lima benua. Yakni Hongkong, Jerman, 

Australia, Maroko dan Amerika Serikat. Takbiran akbar online tersebut akan dilaksanakan  via Zoom. 
Di Hongkong, takbiran dilaksanakan secara live di Masjid Tsim Tsa Tsui Hongkong bersama warga Jatim dan Pengurus Cabang Istimewa 

Muslimat NU Hongkong. Di Jerman, adilakukan secara live bersama Gus Oding dari Jombang, Mahasiswa S3 di KIT Jerman, alumni ITS dan 
Cicit KH Bisyri Syansuri. Adapun di Belanda, takbiran dilakukan bersama Dwi Resty Ariesta Dewi dari Surabaya yang tengah menempuh S3 di 

University of Twente, Nederland.  Sedangkan di Australia, takbiran online dipimpin oleh Imam Malik dari Banyuwangi, yang sedang menempuh 
S3 di Western Sydney University. Di Maroko, takbiran dilaksanakan oleh Alfian Iqbal Zahasfa dari Jember- Mahasiswa S3 Universitas Dar El 
Hadith El Hassania – Rabat. Sementara di Amerika Serikat, takbiran online dilakukan bersama Dimas Iqbal Romadlon dari Kota Batu, yang 

tengah menempuh S3 di University of Washington, Seattle, Amerika. 
“Tetap meriah, tetap semarak meskipun pelaksanaannya dilakukan dengan cara berbeda. Kita manfaatkan semua fasilitas teknologi yang 

dimiliki,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi.
Sementara itu, takbiran secara online juga diikuti oleh sejumlah tim medis di Rumah Sakit Dr. Soetomo Milik Pemprov Jatim, tim check point 
PSBB di Bundaran Waru, TNI/Polri, Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari, dan Walikota Mojokerto Hj 
Ita Puspitasari. Ketua DPD RI La Nyala Mataliti, Wagub Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Kapolda Irjen Pol M Fadil, Pangdam V 
Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Pangkoarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim serta Kajati Jatim 

juga dijadwalkan ikut serta dalam acara tersebut.
 Tampak atas RSUD Dr. Soetomo mendapat giliran pukul 20.50 oleh Tim Tenaga Kesehatan  penanganan covid-19 yang dilakukan di Ruang 

Perpustakaan RSUD Dr. Soetomo, dimana mereka telah meninggalkan keluarganya dirumah demi merawat raga yang lain yang terjangkit virus 
covid-19 di Rumah Sakit.
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Halal Bi Halal kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tengah Pandemi Virus Covid-19 diselenggarakan secara Online via Zoom, 
acara diawali dengan pemberian santunan kepada 7 Anak Yatim di lingkungan RSUD Dr. Soetomo. Sambutan Direktur Utama Dr. Joni 
Wahyuhadi, dr., SpBS(K) dilanjutkan dengan pengucapan ‘Minal Aidin Mohon Maaf Lahir Batin’ dari Direksi RSUD Dr. Soetomo. Kemudian 
dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an oleh Mariyatul Qibtiyah, S.Si, SpFRS, Apt dan Tausiah & Do'a oleh dr. Agus Ali Fauzi, PGD.
Pal.Med.ECU. Ucapan Minal Aidin dari Bagian/Bidang melalui rekaman video, selanjutnya ucapan Minal Aidin dari SMF (27) dan Instalasi (34) 
melalui Zoom dengan waktu masing-masing 2 menit.

HALAL BI HALAL ONLINE KELUARGA BESAR RSUD DR. SOETOMO
KAMIS, 28 MEI 2020
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SENAM PEREGANGAN DAN BERJEMUR CEGAH CORONA

PEREKRUTAN TENAGA RELAWAN MEDIS, NON MEDIS RSUD Dr. SOETOMO
KAMIS, 9 APRIL 2020

Gubernur JawaTimur Khofifah Indar Parawansa mengajak warga Jawa Timur untuk keluar rumah berjemur di bawah sinar matahari pagi, paling 
tidak dalam sehari 15 hingga 20 menit. Menurut Khofifah, Indonesia cukup beruntung lantaran mendapat cahaya matahari sepanjang tahun. Sinar 
matahari yang melimpah tersebut, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan tubuh yang bisa menangkal Virus Corona. “Karena 
dengan berjemur maka daya tahan tubuh akan meningkat, sehingga tidak mudah terserang virus corona (COVID-19). Menurut pakar hal ini dapat 

dilakukan 4-6 kali seminggu," tuturnya.
Tampak karyawan-karyawati RSUD Dr. Soetomo berjemur sekalian senam peregangan yang dimulai pada 31 Maret 2020.

Acara dibuka oleh Diektur Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, dr., Sp.KK (K)., FINSDV., FAADV dengan 
julmlah 100 orang relawan tediri dokter paru, Umum, Perawat, Apoteker, Nutrisionis  dan  Tenaga Admin. Acara diselenggaran di GDC Lantai 7 oleh 

Bagian Kepegawaian dan Bidang Diklat. Tenaga tersebut diperuntukan dalam percepatan penanganan pasien Covid-19.
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Sambutan pembukaan oleh Direktur Utama Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) didampingi jajaran Direktur dan pejabat Struktural dilingkungan RSUD 
Dr. Soetomo. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng nasi kuning oleh Direktur Utama diberikan kepada Kepala Bidang Perawatan 

Muzhidah, S.kep.NS. Pemakaian  Gedung POSA lantai 1 menjadi  RIK 2 terdiri dari 28 bed on ventilator untuk pelayanan pasien covid-19

PERESMIAN RUANG ISOLASI KHUSUS (RIK) 2 - RABU, 8 APRIL 2020
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Sambutan pembukaan oleh Direktur Penunjang Medik  Dr. Hendrian D. Soebagjo, dr., 
Sp.M.(K) dengan ditandai pemotongan tumpeng oleh Direktur Penunjang Medik, Umum 
& Keuangan, dan Pendidikan Profesi & Penelitian diberikan kepada Kepala RIK 1, Kasubag 
Rumah Tangga, dan perwakilan dokter yang bertugas di RIK. Pemakaian  Gedung POSA 
lantai 2 menjadi  RIK 3 terdiri dari 26 bed untuk pelayanan pasien covid-19. 
Secara keseluruhan pelayanan pasien Covid-19 bermula dari 11 bed di pertengahan  maret 
2020  menjadi  32, 100, 140 hingga saat ini RSUD Dr. Soetomo hampir 400 bed (hampir 1/3 
kapasitas okupansi RS). Semuanya tersebar di RIK 1, RIK 2, RIK 3 serta Ruang Isolasi Ekstensi 
Cendrawasih (RIK 4), Seruni Kelas, Flamboyan, Gladiol, Hebra, Sukardja, Cendana, Sejahtera, 
Seruni A, dan Seruni B. Saat ini sedang dibangun RIK 5 (bersebelahan dengan RIK 4)

PERESMIAN RUANG ISOLASI KHUSUS (RIK) 3 - SELASA, 2 JUNI 2020

berita	foto



SOSIALISASI PROTOKOL TERKAIT COVID-19 DI LINGKUNGAN 
RSUD DR.SOETOMO - JUM’AT, 29 MEI 2020

Narasumber sosialisasi tersebut antara lain; Tarmono, dr, SpU, Desak Gede Agungsuprabawati, dr., Sp.B (K) Onk., Tri Wahyu Martanto, dr., Sp.OT 
(K), Septiana Widyantari, dr., Sp.KK., Arda, dr, SpA dan Vita, dr, SpA diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati di lingkungan RSUD Dr. Soetomo secara 

bertahap dan peserta yang mewakili unit kerjanya wajib mensosialisasikan di unit kerja masing-masing. Acara diselenggarakan oleh Bidang Diklat 
bekerjasama dengan Bagian Kepegawaian, sosialisasi meliputi bagaimana pentingnya APD dalam pelayanan pasien khususnya pasien Covid-19, juga 
memberikan contoh kasus, ilustrasi kasus medik ringan, ringan sedang, medik sedang serta cara penanganannya dengan skor risikonya yang terbagi 

risiko Rendah, Sedang danTinggi. 
"Mari bekerja dengan Aman Rasional Tanpa (terlalu) Ketakutan."

Hari Besar Kesehatan
NO TaNGGaL kETEraNGaN
1 9 Juli Hari Keluarga Nasional
2 12 Juli Hari Diabet Nasional
3 17 Juli Hari Saka Bakti Husada
4 23 Juli Hari Anak Nasional
5 01 Agustus Hari Remaja Asia
6 01-07 Agustus Pekan ASI Se- Dunia
7 15 September Hari Peduli Limfoma se- Dunia
8 16 September Hari Pangan Nasional
9 17 September Hari Palang Merah Indonesia
10 21 September Hari Alzheimer se- Dunia
11 24 September Hari Jantung se- Dunia
12 28 September Hari Rabies se- Dunia
13 30 September Hari Hati Sedunia
14 04-12 September Pekan Peduli Hepatitis B

Sumber  :  Kalender Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2011
        Kalender 2013, Tabloid Gaya Hidup Sehat, edisi XIII-41, 4 Januari 2013
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SELAMA masa  karantina  atau  isolasi diri  berlangsung, 
ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, 
bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, 
walaupun berada di rumah kita tetap perlu melakukan 
aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan 
tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat 
di tengah wabah virus corona (Covid-19) ini, kita juga 
perlu mengonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Dalam 
hal ini, World Health Organization  (WHO) mengeluarkan 
panduan untuk dilakukan oleh masyarakat. Panduan 
tersebut  ditujukan untuk individu dan keluarga 
dalam konteks di mana karantina dan isolasi diri 
telah direkomendasikan atau diperlukan. Berikut ini 
merupakan tips makanan bernutrisi  selama karantina 
atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO.

Sejak wabah Covid-19, banyak kasus orang berbelanja 
berlebihan atau disebut  panic buying. Perilaku  panic 
buying  cenderung memiliki konsekuensi negatif, 
seperti kenaikan harga makanan, konsumsi makanan 
yang berlebihan dan distribusi produk yang tidak 
merata. Karena itu penting untuk mempertimbangkan 
kebutuhan diri sendiri, serta kebutuhan orang lain. 
Kita  mungkin merasa perlu membeli makanan dalam 
jumlah besar, tetapi pastikan untuk mempertimbangkan 
dan memanfaatkan apa yang sudah ada di dapur, serta 
makanan dengan umur simpan yang lebih pendek.

Dengan cara ini kita dapat menghindari sisa makanan 
dan memungkinkan orang lain mendapatkan makanan 
yang mereka butuhkan prioritaskan produk segar dan 
gunakan bahan-bahan segar dan bahan yang memiliki 
umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. Produk 
segar, seperti buah-buahan, sayuran, dan produk susu 
rendah lemak sebaiknya diprioritaskan karena termasuk 
bahan yang mudah rusak. Sebaliknya, buah-buahan dan 
sayuran beku dapat digunakan dalam periode waktu 
yang lebih lama dan seringkali memiliki profil nutrisi 
yang mirip dengan makanan segar..

Siapkan Makanan Buatan Rumah
Jika di hari biasanya banyak orang sering tidak punya 

waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri. Kini, saat 
melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu 
tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan 
memasak makanan sendiri.

Manfaatkan Pilihan Pengiriman Makanan
Meskipun makanan buatan sendiri harus 

diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali 
ingin membeli masakan restoran. Dalam hal ini kita bisa 
memanfaatkan pengiriman makanan atau food delivery, 

dengan ini kita tidak diperlukan melakukan interaksi, 
sehingga mendukung tindakan karantina dan isolasi diri.

Waspadai Ukuran Porsi
Berada di rumah dalam waktu yang lama,  terlebih 

tanpa melakukan aktivitas apapun dapat menyebabkan 
kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan 
berat badan bertambah.

Oleh sebab itu, kita harus mencari pedoman diet 
nasional berbasis makanan tentang porsi sehat untuk 
orang dewasa dan dan anak anak sesuai kebutuhan. 
Selain itu, masak dan makan dengan porsi yang cukup 
atau tidak berlebihan bisa membuat kita jadi hemat.

Keamanan pangan adalah prasyarat untuk ketahanan 
pangan dan diet yang sehat. Karena makanan yang 
aman adalah makanan sehat. Saat menyiapkan 
makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting 
untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik 
untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit 
bawaan makanan.

Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik 
meliputi:
•	 Jaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci 

tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum 
melakukan aktifitas, dapur, dan peralatan memasak

•	 Untuk penyimpanan pisahkan makanan mentah dan 
yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan 
produk segar

•	 Masak makanan sampai tuntas/matang yang  sesuai.
•	 Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 

5°C atau di atas 60°C
•	 Gunakan air dan bahan baku yang aman.

Batasi Asupan Garam dan Gula
Ketersediaan makanan segar bisa saja menurun dan 

karena itu mungkin kita perlu mengandalkan makanan 
kaleng, beku atau olahan. Banyak dari makanan 
ini mengandung kadar garam yang tinggi.  WHO 
merekomendasikan untuk mengonsumsi kurang dari 5 gr 
garam per hari. Untuk mencapai ini, prioritaskan makanan 
tanpa garam.  Kita juga dapat mempertimbangkan 
membilas makanan kaleng seperti sayuran dan kacang-
kacangan, untuk menghilangkan kelebihan sodium.

Di banyak negara, 50-75% dari asupan garam berasal 
dari makanan yang kita makan, bukan dari apa yang kita 
tambahkan sendiri.  Karenanya kita perlu menghindari 
menambahkan garam tambahan saat memasak maupun 
saat makan.

WHO merekomendasikan bahwa idealnya kurang 
dari 5% dari total asupan energi untuk orang dewasa 

POLA MAKAN SEHAT 
SAAT PANDEMI (Eko Dwi Martini, DCN)

M E N J A G A 
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harus berasal dari gula gratis (sekitar 6 sendok teh). 
Jika  menginginkan  makanan yang manis, buah segar 
harus selalu menjadi prioritas.

Buah-buahan beku, buah-buahan kalengan dalam 
jus, dan buah-buahan kering tanpa gula juga merupakan 
pilihan yang baik.

Kita juga perlu berhati-hati dengan pilihan rendah 
lemak, karena ini biasanya mengandung banyak gula. 

Batasi Asupan Lemak
WHO merekomendasikan untuk membatasi asupan 

lemak total hingga kurang dari 30% dari total asupan 
energi, yang mana tidak lebih dari 10% harus berasal dari 
lemak jenuh.

Untuk mencapai ini, pilih metode memasak yang 
membutuhkan sedikit atau tanpa lemak, seperti 
mengukus, memanggang, atau menumis  daripada 
menggoreng makanan.

Memilih makanan yang mengandung sumber lemak 
tak jenuh yang sehat, seperti ikan dan kacang-kacangan.

Untuk membatasi lemak jenuh, potong lemak 
berlebih dari daging dan unggas dan pilih opsi tanpa 
kulit. Kurangi makanan seperti daging merah dan 
berlemak, mentega dan produk susu penuh lemak, 
minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan lemak babi.

Hindari makanan yang biasanya mengandung lemak 
trans seperti makanan olahan dan goreng, seperti donat 
dan makanan panggang - termasuk biskuit, kulit pie, 
pizza beku, kue, kerupuk, dan margarin.

Konsumsi Serat yang Cukup
Serat berkontribusi pada sistem pencernaan 

yang sehat dan menawarkan rasa kenyang yang 
berkepanjangan sehingga membantu mencegah makan 
berlebih.

Untuk memastikan asupan serat yang memadai, kita 
bisa mengonsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan dan 
gandum. 

Tetap Terhidrasi
Hidrasi yang baik sangat penting untuk kesehatan 

yang optimal. Minum air putih adalah cara sederhana 
untuk membatasi asupan gula dan kalori berlebih. 

Konsumsi minuman/cairan minimal 2000 ml (7 gls/
hari). Untuk meningkatkan rasanya, buah-buahan segar 
atau beku seperti beri atau irisan buah jeruk dapat 
ditambahkan, serta mentimun atau rempah-rempah 
seperti mint, lavender atau rosemary (dalam bentuk 
infuse water).

Hindari minum kopi kental dalam jumlah besar, teh 
kental, dan terutama minuman ringan berkafein dan 
minuman berenergi. Ini dapat menyebabkan dehidrasi 
dan dapat berdampak negatif pada pola tidur.

Hindari Alkohol 
Alkohol tidak hanya mengubah pikiran dan 

menghasilkan ketergantungan, tetapi juga berbahaya 
dan  melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dengan 
demikian, penggunaan alkohol dapat merusak 
kemampuan tubuh untuk mengatasi penyakit menular, 
termasuk COVID-19.

Sebagai zat psikoaktif, alkohol juga memengaruhi 
kondisi mental dan pengambilan keputusan, sehingga 
membuat  diri jadi lebih rentan terhadap risiko, 
seperti jatuh, cedera, atau kekerasan saat dikarantina 
dengan orang lain. Konsumsi alkohol juga diketahui 
meningkatkan gejala depresi, kecemasan, ketakutan dan 
kepanikan - gejala yang dapat meningkat selama isolasi 
dan karantina sendiri.

Nikmati Makanan Keluarga
Physical distancing  yang terkait dengan wabah 

COVID-19 berarti bahwa banyak keluarga menghabiskan 
lebih banyak waktu di rumah,  sehingga memberikan 
peluang baru untuk berbagi makanan bersama.

Makan keluarga adalah kesempatan penting bagi 
orang tua untuk menjadi panutan bagi makan sehat, 
dan untuk memperkuat hubungan keluarga. Pada masa 
karantina, kita juga bisa mengajak anak untuk memasak. 
Ini bisa memberi keterampilan hidup yang penting yang 
dapat dibawa mereka hingga dewasa.

Ketika melibatkan anak-anak dalam memasak, penting 
untuk menjaga makanan tetap sederhana dan mengajarkan 
anak-anak tentang keamanan makanan yang tepat 
(termasuk mencuci tangan, membersihkan permukaan, dan 
menghindari konsumsi bahan baku tertentu).***
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ruang wanita

Tim Gizi GRIU Graha Amerta
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

IKAN PATIN 
BUMBU KUNING

( untuk 5 porsi )

( untuk 6 porsi )

TAHU 
VARIASI

BAHAN
•	 1 ekor sedang ikan patin
•	 6 siung bawang merah
•	 3 siung bawang putih
•	 1 ujung jari laos
•	 2 batang serai
•	 3 biji kemiri
•	 Kunyit secukupnya
•	 4 lembar daun jeruk
•	 10 buah belimbing wuluh
•	 2 biji cabe hijau
•	 3 biji cabe merah besar
•	 Terasi sesuai selera
•	 1 buah jeruk nipis ambil airnya
•	 3 sdm minyak goreng
•	 Garam secukupnya

CARA MEMBUAT
•	 Bersihkan ikan, iris2 dan beri perasan jeruk nipis lalu 

sisihkan.
•	 Ulek semua bumbu kecuali cabe merah dan hijau, 

daun jeruk, terasi juga belimbing wuluh.
•	 Panaskan minyak dan masukkan bumbu yang sudah 

dihaluskan, tumis sampai harum, lalu tambahkan 
sedikit air, masukkan ikan patin.

•	 Tambahkan air sampai terendam.
•	 Setelah mendidih masukkan cabe merah dan hijau, 

terasi, blimbing wuluh yang sudah diiris, tambahkan 
garam dan gula.

•	 Masak sampai kira-kira air berkurang.

NILAI GIZI / PORSI
•	 Kalori  :  175 gr
•	 Protein  :  20 gr
•	 Lemak  :  8 gr

BAHAN
•	 2 butir telur ayam
•	 3 kotak tahu putih 
•	 2 batang daun bawang yang sudah dirajang 

halus 
•	 1 batang wortel ukuran kecil yang dirajang tipis
•	 garam secukupnya

CARA MEMBUAT
•	 Rebus tahu selama 5 menit, tiriskan dan 

haluskan dengan menggunakan sendok.
•	 Campur tahu yang sudah dihaluskan dengan 

telur, daun bawang, dan irisan wortel. Jangan 
lupa menambahkan garam.

•	 Setelah tercampur rata, tuangkan adonan ke 
cetakan atau mangkuk, kukus selama 15 menit.

•	 Keluarkan adonan telur kukus dari cetakan. 
Telur kukus siap dihidangkan.

NILAI GIZI / PORSI
•	 Kalori  :  78 gr
•	 Protein  :  10 gr
•	 Lemak  :  4 gr
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ruang unik & lucu

DILEMA SEORANG DOKTER
Pasien : Dokter, aku ki lara kok gak mbok kek i resep???Dokter : terdiam
Pasien : Dok, lali jenenge obate tah kok suwe???Dokter : terdiam
Pasien : Dok... ngomong ae nek dendam karo aku, opo soale aku iki BPJS trus gak mbok reken??? (semakin emosi)Dokter mengeluarkan segelas air putih dari bawah meja.Pasien : Dok... aku ki butuh obat, gak butuh banyu Ponari.Dokter : (sambil meringis) Lah arep ngeresepi obat opo aku iki??? Obate gak onok label halal e soko MUI. Nyoh ombe en ae banyu iki.
Pasien : Ooooo ngunu tah dok... maksude pean opo'o gak ngekek i aku resep. 
Pasien seketika langsung tertawa... dokter ki lho enek2 ae.

Ririn – Ruang Merak

“KALO CUMA TANYA-TANYA, 
GRATISLAH”

Dokter : "Ini mangga apa, Pak ?” tanyanya pada penjual mangga yang orang Madura.
Penjual : "Kalo yang ini mangga Gadung, Pak. Ini masak pohon manis.”
Dokter : "Berapa sekilo ?”
Penjual : "Gadung lima rebu..”
Dokter : "Kalo yang ini apa ?" tanya dia sambil menunjuk sebuah mangga yang lebih kecil.
Penjual : "Ini Manalagi. Asli, masak pohon juga. Sekilo tujuh rebu..."
Dokter : "Hmmmm, lain kali aja ya, Pak," kata sang dokter sambil membalikkan badan hendak beranjak pergi.Penjual :"Aabboo, sebentar, Pak Dokter..!" seru sang penjual. "Jangan pergi sampean !!"
Dokter : "Ada apa ?" tanya sang Dokter.Penjual : "Bayar dulu Lima rebu, Pak!”Dokter : "Lho, saya kan nggak beli !” protes sang dokter.Penjual : "lya, sampean nggak beli, tapi kan tanya-tanya harga !" jawab sang penjual santai.
Dokter : "Lho, memang tanya aja bayar?” protes sang dokter dengan nada serius
Penjual : "Booooo Abbooo mak deiye. Saya dulu periksa ke sampean, cuma tanya tanya terus sampean minta bayaran seratoos rebu... sekarang sampean tanya-tanya saya cuma minta lima rebu... lebih murah... koq sampean protes.... ta'iyee!!!

MAAF UNTUK REKAN-REKAN YANG DOKTER, KALO CUMA TANYA-TANYA GRATISLAH....  
Igit Tri Prasetyo - IPS

PIJIT-PIJIT

Pada siang hari ada pasien baru di Ruang Sejahtera, pasien 

tersebut laki-laki tinggi besar. Tiba-tiba ada pegawai RS (dari ruangan 

lain) datang ke ruangan tersebut, pasien baru tersebut langsung pijit-

pijit pegawai yang masuk ruangan tersebut (pegawai RS dari ruangan 

lain). Pasien pijit-pijit sambil mengucapkan : Ayoo Boss..... Boss..... 

Ayoo Boss.....  Ayoo Boss..... !!
Nah pegawai dari ruangan lain yang masuk ke ruangan tersebut 

mengatakan : ”Anda pintar pijit-pijit ya.”
Pasien menjawab : He..... he..... he...... aku habis garuk-garuk 

anuku Boss ... He... he... he...” (bajunya kotor ya ... ha... ha... ha... 

pasien tertawa)
Pegawai : ”Hemm ......!!! sambil tersenyum geli-geli sedih karena 

baju yang dipakai habis kena tangan pasien yang habis garuk-garuk 

anunya.
Anis Ernawati, S.Kep.Ns – Ruang Sejahtera

JALAN KEBENARAN

Pengunjung  : Di mana ya Ruang Seruni A ?? Rumah Sakit 
sebesar ini sulit carinya (bicara dalam hati) tanya saja pada 
orang.

Pasien Jiwa : Sambil jalan-jalan lihat-lihat taman. Baru   
sambil senyum-senyum (menuju ke arah taman Baru di depan 
Ruang Cendana).

Pengunjung : Pak, permisi saya bingung dari tadi mencari 
Ruang Seruni A, kira-kira di manakah ruangannya ?? (tanya 
pengunjung) yang benar di mana ??

Pasien Jiwa : Dengan penuh semangat menjawab dan sambil 
menunjuk ke arah Masjid An-Nur, di sana pak jalannya yang benar.

Pengunjung : Di sebelah mana pak, kok saya masih belum 
paham, saya harus jalan ke mana yang benar ??

Pasien Jiwa : Dengan pedenya, ”Mari saya antarkan ke jalan 
yang benar, bapak ikuti saya.”

Pengunjung : Baik terima kasih pak sudah mau ngantar saya 
(senang dalam hati).

Pasien Jiwa : Tiba-tiba mengajak berhenti di samping Masjid 
An-Nur dan berkata, ”Ini pak jalan yang benar. Ini benar-benar 
jalan kebenaran."

Pengunjung : Sambil bingung bertanya, ”Maksudnya mana 
pak?? Ini kan Masjid ? Bapak yang benar.

Pasien Jiwa : Tiba-tiba memanggil pasien jiwa, ”Pak Dul, 
mau ke mana ?? Hayo kembali mau diperiksa dokter." (sambil 
menghampiri pasien).

Pengunjung : Maaf pak Mantri, ”Jadi bapak ini pasien ya?”
Perawat Jiwa : Iya benar, bapak ini pasien jiwa, kenapa pak ?
Pengunjung : Astaghfirullah (sambil elus dada). Tidak apa-apa 

pak (dalam hati berkata orang gila kok gak ada merknya gila).

Moch. Isafatoni – Ruang Endoskopi

DADAKU BERAT PAK

Malam yang panjang, malam yang teramat panjang di UGD 
RSDS. Tiba-tiba datanglah pemuda datang tersengal-sengal 
dengan dada kembang kempis, mulut komat-kamit, ujung jari 
kaki dan tangan dingin. Sebutlah namanya Mas Beno, putus asa, 
capek dan stres, Beno selalu kambuh asma yang diderita.

Setelah diperiksa, ditanya sedikit, asap uap nebulizer 
berbunyi klutuk-klutuk. Hisap asap nebul sejenak, Beno nafasnya 
sudah longgar, suaranya sudah lancar, tangannya pun sudah tidak 
lagi gemeter.

Beno tunggu selama 20 menit, diobservasi sejenak, suara 
ngik ngik di paru-paru sudah tidak ada lagi, tekanan darah sudah 
stabil, akhirnya ambil obat kapsul untuk dipakai di rumah.

Keluar dari UGD RSDS, Beno ambil HP dan pencet tombol, 
dia panggil ojek online untuk antar Beno pulang. Sambil tunggu 
tukang ojek datang, dirogohnya kantong celana, diambil 
sebungkus rokok filter, sejenak ia menyalakan korek dan mulai 
membakar ujung batangnya rokok. Sambil memandang ribuan 
bintang di angkasa, aaah... aku telah membantu pasien BPJS, 
karena sebagian cukai rokok untuk membantu anggaran BPJS 
yang sedikit defisit.

Hisap lebih dalam lagi, sambil naik motor ojek, dia ditanya 
oleh tukang ojeknya. Pak Beno memangnya kalau asma sudah 
sembuh, boleh ya pak merokok lagi?

Jawab Beno : Santai mas, besok bisa ke UGD lagi.

Rino Puji Dwi S – 
SMF Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik
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?Su Doku Teka-Teki abad ini :
Kita dipersilahkan mengisi kotak-kotak itu dengan angka mulai dari 1 
sampai 9. Syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka di dalam satu 
kolom, juga di dalam satu baris, serta di dalam setiap kotak parsial 3 x 3. 
Sebagai patokan awal, beberapa kotak telah diisi dengan angka-angka 
pembuka, kita kemudian melanjutkan.

Pemenang Su Doku :
Pemenangnya :
1. Eko Wahyu Kurniawan 
 Kasir Poli Covid 
 RSUD Dr. Soetomo
2.  Sri Agustianingsih 
 SMF Bedah
 RSUD Dr. Soetomo

?Tebak Siapa Dia 
Tulis nama lengkap
dan unit kerjanya !!!

?

6 1
8 4 9 6

6 9 7
7 6 8
1 5 3 9

2 7 4
2 7 8
8 6 1 9

6 3

9 2 7 3 4 6 8 1 5

3 4 6 8 1 5 9 2 7

8 5 1 9 7 2 6 3 4

1 3 2 7 8 4 5 9 6

6 7 9 1 5 3 2 4 8

4 8 5 2 6 9 1 7 3

2 1 8 5 3 7 4 6 9

5 6 3 4 9 1 7 8 2

7 9 4 6 2 8 3 5 1

Angket Berhadiah 

Jawaban Su Doku

Tebak Siapa Dia: 
Septiana Ambarwati, A.Md.Gz.
Instalasi Gizi
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pemenangnya :
1.  Farida Amalia, A.Md.PK
 Ruang Buffer IGD
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
2.  dr. Hafifah
 Ruang Rosela
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Jawaban “KuiS MiMbaR” Vol. 24,  no. 2 :

Artikel apa yang paling Anda senangi pada Mimbar 
edisi ini :
1.  ......................................................................
2.  ......................................................................

Pemenang Angket Berhadiah :
1. Enik Handayani
 Poli Jantung PPJT Lt. 1 RSUD Dr. Soetomo 
 (Berita Foto & Sekilas Info)
2. Nanang S.
 Poli PPJT RSUD Dr. Soetomo
 (Berita Foto & Sekilas Info)

kuis mimbar

Ketentuan menebak  :
•  Jawaban terakhir sampai dimeja redaksi  paling lambat 6 minggu 

setelah terbit.
• Pemenang diumumkan pada majalah “Mimbar” terbitan 

berikutnya.
•   Keputusan juri mutlak tidak dapat di ganggu gugat.

•  Pemenang harus mengambil hadiah sendiri dengan menunjukkan 

kartu identitas.
•   Hadiah dapat diambil di kantor Instalasi PKRS Telp. 1086-1088 

pada Jam kerja.   

Hadiah sebesar Rp. 75.000,-
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PEMAPARAN TERAPI PLASMA KONVASELEN PNEUMONIA COVID-19
SENIN, 13 APRIL 2020

PENYERAHAN BANTUAN PLASMA DARI KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
KE RSUD DR. SOETOMO, SELASA 2 JUNI 2020

Pemaparan terapi plasma disampaikan oleh Tim RSUD Dr. Soetomo Bambang Pujo Semedi, dr, Sp.An.KIC di Ruang Sidang I 
RSUD Dr. Soetomo. Persyaratan donor salah satunya adalah pernah didiagnosis positif Covid-19 melalui hasil pemeriksaan gold 

standard. Manfaat terapi tersebut adalah kekebalan instan, relatif lebih mudah & cepat (seperti transfusi darah), biaya lebih 
terjangkau. Sedangkan kriteria Resipen adalah terkonfirmasi positif Covid-19 dan mengalami Pneumonia Covid-19 berat atau kritis.

Untuk meningkatkan jumlah kesembuhan pasien covid-19 Menteri Kesehatan RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Terawan Agus 
Putranto menyumbangkan 21 pax plasma convalescent bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dimana, plasma ini telah diujicobakan 

dan terbukti efektif menyembuhkan pasien COVID-19 yang kondisinya sakit berat di Jakarta. Penyerahan plasma ini diserahkan 
kepada RSUD Dr. Soetomo yang diwakili oleh Direktur Diklit Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, dr., Sp.KK(K), FINSDV, FAADV oleh 

Staf Khusus Kemenkes, yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn.) dr. Daniel Tjen, Sp.S di Lanud TNI AL Bandara Juanda.


