
 

Serat baik untuk kesehatan, karena : 

 Membuat perut 
terasa lebih 
kenyang 

 Membantu 
menurunkan 
glukosa darah 

 Membantu 
menurunkan lemak 
darah 

 Melancarkan 
buang air besar, dll 
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Salam Germas: Sehat.....Bugar.....Produktif..... 

Seraya memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Media Infokes 
hadir kembali di tengah-tengah kesibukan melaksanakan setumpuk serangkaian kegiatan yang harus 
selesai sesuai rencana dan tepat waktu.  

Pembaca yang budiman, pada edisi ke 37 tahun 2017 ini, Media Infokes hadir menyapa para 
pembaca dan kami tetap berusaha menampilkan informasi dengan isu terkini seputar masalah 
kesehatan. 

Pada edisi kali ini, topik yang kami suguhkan adalah mengenai GERMAS (Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat) seperti Wacana Pemimpin/ Tokok Kesehatan, Sekelumit Tentang Germas, Cegah 
Hipertensi dengan Germas Cerdik, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Selain itu 
beberapa topik menarik laiinya layak untuk disimak antara lain Kelembagaan Upaya Kesehatan 
Masyarakat, Eliminasi Kaki Gajah, Kesehatan Jiwa, Pencegahan Infeksi di Rumah Sakit, Kesehatan 
Kerja, Pijat Oksitosin, Penyakit Kaki Gajah, Diklat Teknis PNS, Interoperabilitas Bridging System, dan 
Merokok: Sebuah Dilema (Keinginan atau Keterpaksaan). 

Tim redaksi sangat berterimakasih apabila ada kontribusi dari permerhati kesehatan yang ingin 
menyampaikan informasi dalam bentuk makalah, artikel, best practice, karya ilmiah, laporan kegiatan 
dan foto-foto kegiatan terkait kesehatan yang merupakan isu terhangat. 

Semoga apa yang kami sajikan dapat berkenan di hati semua pembaca. Kritik dan saran sangat 
kami nantikan agar mutu Media Infokes ini semakin meningkat. 

Redaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Wacana Pempimpin/ Tokoh Kesehatan 

02. Sekelumit Tentang Germas 

03. Cegah Hipertensi dengan Germas 

05. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 

06. Kelembagaan Upaya Kesehatan Masyarakat Termarjinalkan 

08. Eliminasi kaki Gajah 

11. Manajemen Stres & Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja 

13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit 

17. Gema Germas 

21. Kesehatan & Keselamatan Kerja Harus Dilaksanakan di Puskesmas... Mengapa? 

23. Pengaruh Efektivitas Pijat Oksitosin terhadap Involusi Uteri dan Produksi Asi pada Ibu 

Post Partum 

26. Penyakit Kaki Gajah/ Filariasis 

29. Peran Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit 

30. Diklat Teknis Berbasis Kompetensi PNS...Pentingkah??? 

31. Interoperabilitas dengan Bridging System…Lebih Efisien 

32. Merokok: Sebuah Dilema (Keinginan atau Keterpaksaan), Mereka Hanyalah Korban 

 

Daftar Isi: 
 

 Tim Redaksi                                         Sekapur Sirih 
 

Redaksi menerima artikel, best practice, karya ilmiah, laporan dan foto-foto, terkait dengan kegiatan atau program kesehatan di Jawa Tengah. 
Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah isi. 

Naskah yang tidak dimuat, tidak dikembalikan. 

ALAMAT REDAKSI: 
Jl. Piere Tendean No.24 Semarang, Kode Pos 50131 

Telp. 3511351 Pswt. 313 
Email: mi_jateng@yahoo.co.id 
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Pelaksanaan Germas harus dilakukan oleh seluruh lapisan 

masyarakat, lintas sektor, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, 

swasta, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat, 

secara bersama-sama berkontribusi menciptakan gerakan 

masyarakat hidup sehat dengan tujuan agar kesehatan masyarakat 

terjaga. Jika sehat maka produktivitas akan meningkat, tercipta 

lingkungan yang bersih serta biaya yang dikeluarkan untuk berobat 

akan berkurang.  

Dirjen Kesmas ini juga mengharapkan program Germas dapat 

meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui 

terciptanya perilaku hidup sehat dan terwujudnya bangsa yang 

mandiri, maju dan sejahtera. 

 

Wacana Pemimpin/ Tokoh Kesehatan 

Tugas dan tanggung jawab yang diembannya, 
merupakan amanah yang harus terus dijaga dan 
dipelihara. Hari-harinya pun dihabiskan untuk 
mengabdi dan berupaya meningkatkan derajad 
kesehatan seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Beliau 
sangat konsen dengan upaya gerakan masyarakat 
hidup sehat (Germas). Beliau menerapkan germas ini 
dengan rutin mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, 
disela-sela kesibukannya tetap menyediakan waktu 
untuk berolah raga, dan pemeriksaan kesehatan 
secara rutin. 

“Germas kan merupakan upaya kesehatan 

masyarakat juga, jadi semangatnya harus terus dijaga. 

Selain itu untuk menjaga kesehatan, saya selalu positif 

thinking dan optimis. Intinya sih menjaga diri biar 

selalu happy aja” tukasnya 

 

dr. Anung Sugihantono, MKes                                                                                                                       

(Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI) 

dr. Yulianto Prabowo, MKes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah) 
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EP Maharani, SKM, MKes (Epid)  
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan,                                             

Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat (Persakmi) Kota Semarang;                      

Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 

Pada tahap awal Germas secara nasional dimulai 
dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan 
aktivitas fisik 30 menit per hari; 2) Mengkonsumsi buah dan 
sayuran; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin 
(Kemenkes RI). Tiga kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri 
sendiri dan keluarga, dilakukan saat ini juga dan tidak 
membutuhkan biaya besar. 

Menyukseskan Germas, tidak bisa hanya mengandalkan 
peran sektor kesehatan saja. Peran serta dari seluruh lapisan 
masyarakat mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam 
mempraktekkan pola hidup sehat menjadi sangat penting untuk 
dilakukan. Akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, 
dan organisasi profesi juga bisa menggerakkan anggotanya 
untuk berperilaku sehat, serta Pemerintah baik di tingkat pusat 
maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana 
pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. 

Germas mengajak masyarakat untuk membudayakan 
hidup sehat agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau 
perilaku yang tidak sehat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekelumit Tentang GERMAS 

Sekilas Info 

Akhir-akhir ini telinga kita tidak asing lagi dan lebih sering 
mendengar tentang istilah Germas, namun ada diantara kita 
yang barangkali bertanya dalam hati, apa sih sebenarnya 
Germas itu. 

Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), merupakan 
suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara 
bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk 
meningkatkan kualitas hidup (Kemenkes RI). 

Pemerintah RI mencanangkan Germas pertama kali 
pada tanggal 15 Nopember 2016 di Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya dibantul, Germas juga 
dicanangkan di sembilan wilayah lainnya yaitu Kabupaten Bogor 
(Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), Kota Batam 
(Kepulauan Riau), Kota Jambi (Jambi), Surabaya (Jawa Timur), 
Madiun (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Kabupaten 
Purbalingga (Jawa Tengah), dan Kabupaten Padang Pariaman 
(Sumatera Barat) 

Tujuan Germas antara lain: 1) Menurunkan beban 
penyakit menular dan tidak menular, baik kematian maupun 
kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan 
produktivitas penduduk; 3) Menurunkan beban pembiayaan 
pelayanan kesehatan karena meningkatkanya penyakit dan 
pengeluaran kesehatan; 4) Penguatan sistem kesehatan, 
pendekatan siklus hidup, jaminan kesehatan nasional dan 
berfokus pada pemerataan layanan. 
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Arfian Nevi, SKM, DEA 
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

Pada tahun 1990an angka kesakitan dan kematian lebih 
dominasi akibat penyakit-penyakit infeksi (penyakit menular). 
Sedangkan pada tahun 2010 telah berubah pola bahwa 
kematian dan kecacatan sebagian besar disebabkan penyakit 
tidak menular.  

BATASAN TEKANAN DARAH
Menurut JNC (Joint National Committee)

 110atau 180Hipertensi Derajat III

100 – 109 atau160 – 179 Hipertensi Derajat II

90 – 99 atau140 – 159 Hipertensi Derajat I

85 – 89 atau130 – 139 Normal Tinggi / 

Pra Hipertensi

< 85dan<130Normal

< 80dan< 120Optimal 

Diastolik

(mmHg)

Sistolik

(mmHg)
Kategori

 
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

prevalensi penyakit Hipertensi di Jawa Tengah meningkat dari 
7,6 permil pada tahun 2007 menjadi 9,5 permil tahun 2013. Hal 
ini berarti dari seribu penduduk perkiraannya ada 9 orang lebih 
yang menderita penyakit ini.  

 

 

 

 

 

CEGAH HIPERTENSI dengan GERMAS CERDIK 

 

Diseminasi Informasi 

Penyakit Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak 
menular yang prevalensinya terus meningkat seiring perubahan 
gaya hidup masyarakat yang tidak sehat, dikenal dengan 
julukan the silent killer atau “si pembunuh tak terlihat". Karena 
hipertensi sering tanpa keluhan,  sehingga penderita tidak tahu 
kalau dirinya mengidap hipertensi dan komplikasinya dapat 
menyebabkan penyakit Jantung koroner dan stroke yang 
merupakan penyakit pembunuh nomor satu di dunia dan 
Indonesia. Sehingga ini merupakan hal penting untuk 
mengingatkan kita semua dan mengedukasi masyarakat agar 
tetap sehat dengan selalu memantau tekanan darah dan selalu 
bergaya hidup sehat dengan Gerakan Masyarakat CERDIK. 

Menurut WHO, definisi Hipertensi atau tekanan darah 
tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 
mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 
dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam 
keadaan istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang 
berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat 
menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung 
(penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila 
tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang 
memadai.  

Hipertensi termasuk dalam kelompok jenis penyakit tidak 
menular bersama jantung koroner, stroke, diabetes, kanker, 
penyakit paru obstruktif kronik dan lain sebagainya. Sejak tahun 
2010 telah terjadi pergeseran pola penyakit di Indonesia.  
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Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah 2017, dari sebelas jenis penyakit tidak 
menular, Hipertensi merupakan penyakit terbanyak diderita 
masyarakat Jawa Tengah dengan proporsi sebesar 55%. 

Faktor risiko Hipertensi adalah umur, jenis kelamin, 
riwayat keluarga, genetik (faktor resiko yang tidak dapat diubah), 
kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, 
penggunaan jelantah, kebiasaan konsumsi minum-minuman 
beralkohol, obesitas, kurang aktifitas fisik dan stres. 

Klasifikasi Hipertensi berdasarkan penyebabnya terbagi 
menjadi Hipertensi primer/ esensial dan Hipertensi sekunder/ 
non esensial. Hipertensi primer adalah Hipertensi yang 
penyebabnya tidak diketahui (idiopatik), dikaitkan dengan 
kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak (inaktivitas) 
dan pola makan. Terjadi pada sekitar 90% penderita Hipertensi.  

Sedangkan Hipertensi non esensial adalah Hipertensi 
yang diketahui penyebabnya. Pada sekitar 5-10% penderita 
hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada sekitar 1-
2%, penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian 
obat tertentu (misalnya pil KB). Jika berdasarkan bentuknya, 
Hipertensi dibagi menjadi Hipertensi diastolik {diastolic 
hypertension}, Hipertensi campuran (sistol dan diastol yang 
meninggi) dan Hipertensi sistolik (isolated systolic hypertension). 

Tema Hari Hipertensi Sedunia kali ini adalah “Kenali 
Tekanan darahmu dengan Sub tema Cegah Hipertensi 
dengan Pendekatan Keluarga”.  

Hal ini mengandung pesan bahwa setiap orang harus 
mengetahui tekanan darahnya melalui cek kesehatan secara 
rutin minimal sebulan sekali. Karena jika tidak, bisa jadi telah 
mengidap hipertensi, sebab penyakit ini umumnya tanpa dirasa. 
Apabila selalu secara rutin melakukan cek kesehatan, termasuk 
tekanan darah maka upaya pengendalian dapat dilakukan untuk 
mencegahnya menjadi lebih serius. 

Sesungguhnya penyakit Hipertensi dan penyakit tidak 
menular lainnya seperti Jantung koroner, stroke, kanker  bisa 
dicegah melalui pendekatan keluarga dengan perilaku atau pola 
hidup yang sehat CERDIK.  

CERDIK: Cek Kesehatan, Enyahkan asap rokok, Rajin 
aktifitas fisik, Diet seimbang ( termasuk gemar makan buah 
sayur), Istirahat Cukup dan Kelola Stres. 

Untuk memasyarakatkan pola hidup sehat ini, Presiden 
RI telah menginstruksikan melalui Inpres No.1 tahun 2017 
tentang Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat dengan 
fokus utama pada tahun ini pada upaya Gerakan Masyarakat 
untuk Cek Kesehatan Secara Rutin, Rajin Aktifitas Fisik dan 
Gemar Makan Buah Sayur.  

Cek kesehatan termasuk tekanan darah, kolesterol dan 
gula darah, masyarakat dapat melakukannya di Pos Pembinaan 
Terpadu (POSBINDU), dimana di Jawa Tengah telah dibentuk 
sebanyak 1576 POSBINDU. Ini merupakan Upaya Kesehatan 
Berbasis Masyarakat, wadah yang dibentuk oleh masyarakat 
untuk masyarakat dalam rangka menjaga kesehatan melalui cek 
kesehatan secara rutin.  

Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota 
tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat 
penting pemeliharaan fisik. Jenis aktivitas fisik bisa dalam 
bentuk kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, berkebun, 
mencuci pakaian, mencuci mobil motor, mengepel lantai, naik 
turun tangga dan lain sebagainya. Disamping itu aktivitas fisk 
dalam bentuk kegiatan olahraga seperti pushup, lari ringan, 
bermain bola, berenang, tenis, badminton dan lainnya. 

Gemar makan buah dan sayur, karena sayur dan buah 
memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Kandungan 
dalam buah dan sayur yang beragam seperti vitamin dan 
mineral tinggi serta serat yang tinggi akan melancarkan 
pencernaan, mampu menurunkan tekanan darah tinggi, 
kolesterol dan bahkan mencegah terjadinya penyakit kanker. 

Gerakan Masyarakat ini tentu memanggil semua 
komponen masyarakat tanpa terkecuali, mulai usia dini sampai 
lansia, baik bekerja di sektor kesehatan maupun disektor lainya 
untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat mulai dari 
anak sekolah usia sedini mungkin agar berperilaku dan bergaya 
hidup sehat agar terhindar dari penyakit Hipertensi dan penyakit 
tidak menular lainnya. 
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Widi Nugroho, MKom 
Seksi Manajemen Informasi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

Apabila kedua belas indikator itu dapat terpenuhi, maka 
bisa dikatakan dalam keluarga tersebut sudah masuk kategori 
keluarga sehat. Namun kenyataan saat ini, masih ada sebagian 
keluarga yang belum memenuhi beberapa indikator dimaksud. 
Sebagai contoh indikator yang belum terpenuhi misalnya masih 
ada anggota keluarga yang merokok, belum mempunyai 
jamban, menderita hipertensi tetapi tidak berobat teratur/ lebih 
memilih obat warung untuk menghilangkan pusing dan hal ini 
mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman dan kemauan dari 
masyarakat tersebut. Tidak kalah pentingnya pola makan juga 
merupakan salah satu yang harus diperhatikan, sebagai contoh 
dengan membiasakan atau kalau perlu membudayakan  
mengkonsumsi sayur dan buah-buahan dan hal ini sekaligus 
untuk mendukung program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(GERMAS). 

Untuk itu Kepala Pusdatin Dr. drg. Didik Budijanto, MKes 
berharap, setelah selesai mengikuti sosialisasi PISPK, 
diharapkan peserta pertemuan bisa berubah dari yang semula 
memiliki gaya hidup yang tidak sehat, beralih mempunyai 
kebiasaan atau berperilaku hidup sehat.  

Anggota Komisi IX yang diwakili H. Imam Suroso, SSos, 
SH, MM, menyampaikan program-program DPR khususnya 
terkait dengan Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan, 
akan terus menggalakan dan menyediakan sarana dan prasara 
seperti pemberian bantuan operasional ambulans, pengobatan 
gratis dll.  

 
 
H. Imam Suroso juga berharap, masyarakat Kabupaten 

Pati dapat melaksanakan program-program yang sudah 
disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat dihimbau untuk dapat 
berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program-
program kesehatan dari pemerintah seperti Program PHBS 
(Pola Hidup Bersih dan Sehat), Pogram KS (Keluarga Sehat) 
dan Program GERMAS (Gerakan Masyarkat Hidup Sehat). 

 Sebagai anggota DPR Komisi IX, H. Imam Suroso, siap 
menampung aspirasi masyarakat, dan akan terus berjuang 
untuk rakyat. Penerima manfaat Kegiatan Sosialisasi Program 
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga ini adalah 
masyarakat terutama masyarakat kabupaten Pati, Dinas 
Kesehatan Kabupaten/ Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi.  
 

 

Sosialisasi Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga (PISPK) 
Di Kabupaten Pati 

 

Kegiatan 

Program Indonesia Sehat di Jawa Tengah sudah 
dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota, saat ini jumlah keluarga 
sehat  Jawa Tengah yang sudah  terdata sebanyak 718.415 
orang. Kementerian Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh 
Kepalan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dr. drg. Didik 
Budijanto, M.Kes dan anggota DPR Komisi IX sebagai mitra 
kerja yang diwakili oleh H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM 
mengadakan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Program 
Indonesia dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Pati.  

 
Pertemuan diikuti oleh 220 orang yang terdiri dari 

beberapa elemen masyarakat, mulai dari Pengurus Kecamatan, 
Kapolsek, Koramil, Kepala Desa, RW, RT hingga kader 
posyandu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang 
diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Taufik 
Kurrachman, SKM, M.Kes dalam sambutannya mengajak 
masyarakat untuk terus menggalakkan perilaku hidup sehat.  

Sampai dengan Tri wulan III Tahun 2017, data kesehatan 
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan  
tingginya penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM). 
Walaupun mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2016, 
jumlah kematian Ibu juga masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 
kasus kematian ibu sebanyak 602 orang, kematian bayi 5.485 
dan kematian balita sebanyak 6.478. Sedangkan sampai 
dengan triwulan ke III tahun 2017 sebanyak 337 orang, Bayi 
3.503, dan Balita 4.011 orang. Kepala Pusdatin mengajak warga 
Kabupaten Pati, dimulai dari keluarga masing-masing untuk 
melaksanakan 12 Indikator Progam Indonesia Sehat dengan 
Pendekatan Keluarga, yaitu: 
1. Mengikuti KB. 
2. Ibu bersalin di fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. 
4. Bayi diberi ASI Eksklusif selama 6 bulan. 
5. Pertumbuhan balita dipantau setiap bulan. 
6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar. 
7. Penderita hipertensi berobat teratur. 
8. Gangguan jiwa berat  yang diobati/ tidak ditelantarkan. 
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok. 
10. Keluarga memiliki/ memakai air bersih. 
11. Keluarga memiliki/ memakai jamban sehat. 
12. Sekeluarga menjadi anggota JKN/ Askes. 

 

DPR RI, Kapusdatin, Dinkes Prov Jateng 

Peserta Sosialisasi PISPK 
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Hasil evaluasi terakhir pencapaian indikator dalam MDGs 
belum tuntas ditangani dan hal ini sangat erat kaitannya dengan 
kegagalan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yaitu upaya 
penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi 
(AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta 
peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB).  

Di sisi lain memasuki era SDGs terdapat hal-hal baru 
yang menjadi tantangan serius bidang kesehatan masyarakat, 
yaitu: 1) Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); 2) 
Penyalahgunaan narkotika dan alkohol; 3) Kematian dan cedera 
akibat kecelakaan lalu lintas; 4) Universal Health Coverage; 5) 
Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah; serta Penanganan 
Krisis dan Kegawatdaruratan.  

Hal ini menunjukkan beban ganda dalam pembangunan 
kesehatan masyarakat di Indonesia yang membutuhkan 
pembenahan dan penguatan di seluruh aspek dan partisipasi 
dari semua sektor termasuk swasta dan masyarakat itu sendiri. 
Semua dukungan tidak akan maksimal jika Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) termasuk tentang kelembagaan masih selalu 
termarginalkan sesuai dengan beberapa fenomena berikut ini. 

 Riskesdas 2013 membuktikan hanya 30% yang mengeluh 
sakit (dari yang mengeluh sakit 42% berobat sendiri dan 58% 
berobat ke upaya kesehatan perorangan/UKP). Selama ini 
pembangunan kesehatan masih cenderung focus pada  UKP 
ini,  akibatnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan preventif–promotif atau UKM bagi 70% masyarakat 
yang tidak mengeluh sakit sering masih terabaikan 

 Pengabaian UKM salah satunya bisa dilihat dari struktur 
pembiayaan kesehatan meskipun relatif ada kenaikan untuk 
UKM namun selalu memiliki porsi paling kecil dibandingkan 
pembiayaan untuk UKP dan biaya aparatur di Kabupaten/ 
Kota (Balitbang Kemenkes, 2017). Bahkan  di daerah tertentu 
prosentasenya untuk biaya program kesehatan masyarakat 
sangat kecil hanya berkisar 6–7 % dari total pembiayaan yang 
dialokasikan di daerah.  

 Estimasi pajak rokok tahun 2017 mencapai Rp, 14, 688 Triliun 
(Kemenkeu, 2016), tentu potensial sekali untuk mendanai 
UKM sesuai Pasal 31 UU No 28  tahun 2009 yang harus 
mengalokasikan 50% pajak rokok untuk mendanai pelayanan 
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, namun 
selama ini masih cenderung dipakai untuk pembelian 
/pengadaan fisik sedangkan yang untuk UKM masih minimal. 
Hal ini kemudian coba diatur lebih lanjut melalui Permenkes 
No 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan 
Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat dengan komposisi 75 % harus dialokasikan untuk 
kegiatan/ program sedangkan sisanya untuk pemeliharaan 
fasilitas kesehatan.  

Dr. dr. Sutopo Patria Jati, MM, MKes 
FKM UNDIP Semarang 

Ketua Umum Pengda IAKMI Jawa Tengah 

KELEMBAGAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TERMARJINALKAN           
(Isu Terkini Seputar Kesehatan Masyarakat) 

 

Diseminasi Informasi 

Namun anehnya pada tanggal 13 November 2017 justru 
dikeluarkan Permenkes No 53 tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Permenkes Nomor 40 tahun 2016 tersebut, dimana pada 
pasal 2 ayat 3 penggunaan pajak rokok  adalah 75% justru 
digunakan untuk pendanaan program jaminan kesehatan 
nasional yang prinsipnya termasuk dalam kategori UKP. 

 Tantangan untuk pemanfaatan dana pajak rokok untuk 
mendukung UKM saat ini yaitu terkait mekanisme pencairan 
dan pengalokasiannya yang sangat tergantung pada 
komitmen pemerintah daerah yang cenderung masih lemah 
kepeduliannya pada UKM. Salah satu contoh di Jawa Tengah 
berdasarkan Pergub No: 973/066/2017 dari potensi dana 
pajak rokok di level Provinsi yang mencapai sekitar Rp. 600 
Miliar ternyata yang seharusnya untuk UKM melalui Dinas 
Kesehatan di tahun 2016 maupun alokasi tahun 2017 hanya 
sebesar Rp. 10 Miliar dimana pengalokasian dana tersebut 
sebagian besar  diberikan untuk Balkesmas (Balai Kesehatan 
Masyarakat). 

 Dasar hukum tentang kelembagaan Balkesmas sebagai 
wadah paling pas untuk penyelenggaraan UKM sebenarnya 
sudah mulai ditata secara sistematis sejak tahun 2006 melalui 
Permenkes No 425 tahun 2016 tentang Pedoman Kebijakan 
Dasar Balai Kesehatan Masyarakat, namun sampai sekarang 
implementasinya tidak jelas sedangkan peraturan tersebut 
belum dicabut atau ditinjau kembali,  

 Balkesmas ini merupakan sebuah upaya untuk memenuhi 
amanah tentang fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat 
juga secara jelas telah tertuang dalam UU tentang Kesehatan 
No 36 tahun 2009 pasal 30 dan  harus ada jenjang 
pelayanannya dari primer, sekunder dan tersier. Dalam 
kenyataannya sampai sekarang keberadaan fasilitas 
pelayanan UKM tersebut belum sepenuhnya jelas secara 
hirarki/rujukan dan secara bentuk/ jenis pelayanannya. 

 Amanah UU tentang Pemerintah Daerah No 23 tahun 2014 
yang seharusnya juga semakin memperkuat tentang 
pembagian kewenangan dan urusan termasuk dalam hal ini 
UKM antara Pusat, Provinsi dan Kota/ Kabupaten, dalam 
kenyataannya masih tidak maksimal karena kelembagaan 
yang merepresentasikan UKM masih menyatu dengan 
kelembagaan Dinas Kesehatan. Konsekuensi logisnya akibat 
peran ganda Dinas Kesehatan sebagai regulator/ 
penanggung jawab urusan pemerintahan bidang kesehatan 
dan pembinaan-pengawasan-pengendalian UPTD disatu sisi 
serta disisi lain masih ikut sebagai pemain utama dalam 
operasional teknis UKM menimbulkan kompleksitas saat 
implementasi yang berujung pada pencapaian target dan 
output  yang cenderung kurang maksimal. Hal ini menjadi 
faktor yang turut berkonttibusi pada kegagalan MDGs serta 
dikhawatirkan terjadi lagi pada era SDGs. 
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 Peluang dan urgensi untuk merintis pembentukan fasilitas 
pelayanan kesehatan  baru yang khusus UKM (Balkesmas) 
masih terbuka luas jika merujuk pada amanah PP No 47 
tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama 
pasal 4 ayat 2, dimana Menkes dapat membentuk fasilitas 
pelayanan baru seusai kebutuhan dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kesehatan.  

 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai 
PP No 18 tahun 2016 dan diperkuat dengan Kepmendagri No 
12 Tahun 2017 untuk pembentukan lembaga khusus UKM 
juga masih terbuka lebar, bahkan hal ini sudah coba 
diwujudkan oleh Jawa Tengah melalui Pergub No 99 Tahun 
2016 yang melahirkan 5 buah Balkesmas di Jateng pada 
tahun 2017.  

Pilihan Kebijakan 

2. Mempertahankan fungsi ganda dari Dinas Kesehatan di 
Daerah (Kabupaten/ Kota) sebagai regulator dan 
pembinaan-pengawasan-pengendalian UPTD dan fungsi 
sebagai pengelola dan provider UKM di daerah.  

 Keuntungan: tidak membutuhkan usaha khusus tinggal 
melanjutkan pola kebijakan yang sudah berjalan. Lebih 
cepat dioperasionalkan dan proses adaptasi perubahan 
internal organisasi tidak terlalu mengalami kesulitan 

 Kerugian/ Risiko: risiko kegagalan seperti saat MDGs 
akan terulang bahkan semakin besar karena kompleksitas 
permasalahan dalam bidang regulasi, pembinaan-
pengawasan dan tuntutan makin spesialistiknya intervensi 
kesehatan masyarakat akibat perubahan faktor risiko dari 
perilaku, lingkungan dan teknologi Akibat lebih lanjut UKM 
akan tetap termarginalkan seperti selama ini terjadi potensi 
ahli/spesialis kesmas yang sudah banyak diluluskan dan 
potensi pendanaan yang semakin besar untuk UKM tidak 
akan bisa maksimal diserap.  

3. Membuat dan Mempertahankan Balkesmas sebagai 
Pengelola dan Provider UKM di Daerah 

 Keuntungan: Mesin birokrasi dan mesin sosial akan lebih 
optimal disinergikan sehingga berbagai potensi pendanaan 
(pajak rokok dan masyarakat/ swasta) dan suplai ahli/ 
spesialis kesmas yang semakin bisa lebih dimaksimalkan 
dari sisi kualitas, kuantitas maupun keberlanjutannya. Dinas 
Kesehatan lebih bisa fokus pada perannya sebagai “wasit” 
yang powerful untuk menjaga kinerjanya khususnya 
mengawal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
bidang kesehatan, yang isinya merupakan keterpaduan dan 
keseimbangan dari UKP dan UKM. Dampak jangka pendek 
maka hirarki rujukan UKM akan lebih jelas/ sistematis dan 
efektif, sedangkan dampak jangka panjangnya status 
kesehatan masyarakat akan semakin baik yang akhirnya 
juga berkontribusi positif pada pencapain SDGs di 
Indonesia dengan pembiayaan yang relatif lebih terkendali, 
efisien dan adil.  

 Kerugian/ Risiko: membutuhkan nomeklatur baru yang 
harus diakui/ tercantum dalam regulasi terkait fasyankes, 
proses advokasi yang tidak mudah untuk mendapatkan 
dukungan dari pihak terkait di tingkat pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah, untuk segera menetapkan 
standar pelayanan, standar pembiayaan, standar nakes 
kesmas dan bukti-bukti keberhasilan intervensi UKM masih 
relatif sulit didapat/ diakui.  

 

1. Merubah Balkesmas menjadi Rumah Sakit (rujukan 
regional di tingkat provinsi) dengan membuat unit baru  
di RS yang melayani khusus UKM  

 Keuntungan : bisa memanfaatkan peluang menjadi mitra 
BPJS dengan status yang jelas dan paket kompensasi 
yang lebih besar. 

 Kerugian/ Risiko : Kebutuhan akan sangat tinggi untuk 
investasi dan belum tentu daerah mampu untuk merubah 
Balkesmas menjadi RS rujukan regional (berarti harusnya 
tipe RS minimal B bahkan A) dan suplai dokter spesialis 
yang sangat terbatas. Persaingan RS akan makin ketat dan 
adanya titik jenuh pasar/ industri RS menyebabkan potensi 
keuntungan tidak sebesar yang diharapkan. UKM yang 
sebatas jadi unit di RS akan tidak mampu mengemban 
tanggung jawab memberi pelayanan profesional ke 
masyarakat karena karakteristik pelayanannya sangat 
berbeda dengan rumah induknya (RS) yang memang untuk 
pelayanan UKP.  Potensi dari sisi pendanaan dan suplai 
ahli/spesialis kesmas susah termanfaatkan secara optimal 
jika masuk di struktur RS, dampaknya status kesehatan 
masyarakat cenderung stagnan bahkan memburuk. 

 

Rekomendasi Kebijakan  
Sesuai pertimbangan antara aspek keuntungan dibandingkan 
kerugian/risiko dari 3 (tiga) pilihan kebijakan tentang 
kelembagaan UKM tersebut, maka kami merekomendasikan 
agar memilih alternative yang kedua yaitu : membuat dan 
mempertahankan Balkesmas sebagai pilihan paling layak 
dilaksanakan dan akan menguntungkan dari sisi jangka pendek 
maupun jangka panjang untuk pencapian derajat kesehatan 
masyarakat setinggi-tingginya di Indonesia 
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5) Permenkes No 425 tahun 2006 tentang Pedoman 

Kebijakan Dasar BALKESMAS 
6) Permenkes No 40 tahun 2016 tentan Pedoman Teknis 

Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat 

7) Permendagri No. 12 tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah 
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pdf.php?id=16040400006) 
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Rokok Untuk Kesehatan, (Makalah Presentasi, 25 
Nopember 2016, TC IAKMI, Jogjakarta) 
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            Provinsi Jawa Tengah terdapat 9 Kabupaten/ Kota yang 
dinyatakan endemis filariasis. Hasil survei Kemenkes pada tahun 
2004 ditemukan pada sampel darah penduduk yang diambil >1% 
sampel mengandung mikrofilaria. Kabupaten endemis filariasis 
dimaksud Kabupaten Brebes, Pekalongan, Kota Pekalongan, 
Wonosobo, Semarang, Grobogan, Blora, Pati dan Demak. 
            Untuk penanggulangan penyakit filariasis di daerah 
endemis diperlukan program pemberian obat pencegahan massal 
(POPM) dengan pemberian obat pada penduduk usia 2-70 tahun 
setahun sekali selama minimal 5 tahun berturut-turut. Kota 
Pekalongan melaksanakan POPM tahun 2011 s/d tahun 2015. 

          Tetapi hasil survei evaluasi pengambilan darah jari pada penduduk sampel masih ditemukan mikrofilaria >1%, maka Kota 
Pekalongan harus menambah pengobatan 2 kali yaitu tahun 2017 dan 2018. Bulan Oktober telah dijadikan sebagai Bulan 
Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga). Belkagadi Jawa Tengah telah dimulai tahun 2015 dan diharapkan selesai tahun 2020. Pada 
Belkaga semua kabupaten/Kota endemis kaki gajah atau filariasis melakukan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal 
(POPM) filariasis pada semua orang yang berusia 2–70 th. Dengan bantuan dana Dekon tahun 2015, Provinsi Jawa Tengah 
melaksanakan Belkaga di 3 Kabupaten yaitu Pati, Blora dan Pekalongan (tahun perta). Tahun 2016 dilaksanakan di 4 kabupaten 
yaitu Pati, Blora, Pekalongan pengobatan tahun ke-2 dan Kabupaten Demak pengobatan tahun ke-1. Tahun 2017 dilaksanakan 
belkaga pada sembilan kabupaten/ kota. Kota Pekalongan pengobatan tahun ke-6, Pati, Blora, Kabupaten Pekalongan tahun ke-
3, Kabupaten Demak tahun ke-2, dan Kabupaten Brebes, Wonosobo, Kabupaten Semarang, Grobogan tahun ke-1. Untuk 4 
kabupaten ini akan berakhir tahun 2021.  

          Tahun 2017 pencanganan Belkaga secara nasional dilaksanakan di 
Desa Jatisono, Kecamatan Gajah kabupaten Demak yang dihadiri oleh 
Menteri Kesehatan RI , Nila F Moelok, Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo, Bupati Demak dan sejumlah pejabat  terkait. 
          Pada kesempatan tersebut, diserahkan sertifikat Eliminasi Filariasis ke 
13 kabupaten/ kota yaitu: Kota Depok, Kota Dumai, Kota Gorontalo, Kab. 
Belitung,Kab. Bangka barat, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Parigi Moutong, 
kab. Polewali Mandar, Kab. Gorontalo, kab. Gorontalo Utara, Kab. 
Pahuwato, Kab. Enrekang dan Kab. Alor 

 
 
 
 
 

Tri Dewi Kristini, SKM, MKes (Epid) 
Funsional Epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

 

 

PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN SECARA MASSAL (POPM) 
FILARIASIS DALAM RANGKA ELIMINASI KAKI GAJAH (FILARIASIS) 

Intervensi Kesehatan 
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Gambar Pemberian Obat Pencegahan Filariasis Secara Massal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Penanggulangan Filariasis dilaksanakan berbasis 
wilayah dengan menerapkan manajemen lingkungan, 
pengendalian vektor, menyembuhkan atau merawat penderita, 
memberikan obat terhadap orang-orang sehat yang terinfeksi 
cacing filaria dan sebagai sumber penularan Filariasis serta 
pemberian obat pencegahan secara massal.  

Program Penanggulangan Filariasis telah  menjangkau 
seluruh provinsi di Indonesia. Secara bertahap kabupaten/kota 
endemis Filariasis akan melaksanakan program 
penanggulangan sehinga semua kabupaten/kota endemis 
tersebut mencapai eliminasi. Dengan demikian maka Indonesia 
juga akan mencapai eliminasi Filariasis, sehingga diharapkan 
Filariasis tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat di 
Indonesia pada tahun 2020.  

Pada tahun 2017 terdapat 150 kabupaten/ kota yang 
melaksanakan POPM, dari Jumlah itu, terdapat empat daerah 
yang baru melaksanakan POPM, yakni Kabupaten Semarang, 
Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten 
Brebes, Sisnya sebanyak 73 daerah tengah menjalani evauasi 
untuk mendapatkan sertfikat eliminasi filariasis. Untuk 
mendapatkan sertifikat, daerah yang dinyatakan endemik pada 
tahun 2002 harus melewati sejumlah kriteria : 
1. Melaksanakan POP selama 5 tahun berturut-turut, 

mencakup lebih dari 65 persen populasi 
2. Prevalensi mikrofilaria , 1 % setelh POPM terakhir 
3. Daerah harus lulus 3 kali dalam survei penilain penularan. 

Survei ini dilaksanakan setelah lima tahun POPM, serta 
akhir tahun ke 2 dan akhir tahun ke 4. 

 

Tujuan dan sasaran Pemberian Obat Pencegahan 
Secara Massal (POPM) Filariasis 

 Tujuan Kegiatan POPM Filariasis adalah 
terselenggaranya kegiatan POPM Filariasis yang terencana 
dengan baik   terhadap seluruh penduduk sasaran di Daerah 
Endemis Filariasis (Kabupaten/ Kota Endemis Filariasis) 
dengan  cakupan lebih dari 85% jumlah penduduk sasaran 
pengobatan dan 65% dari jumlah penduduk total, sehingga 
dapat menurunkan angka microfilaria rate menjadi <1%, 
menurunnya kepadatan rata-rata mikrofilaria dan terputusnya 
rantai penularan Filariasis.  

Kegiatan POPM Filariasis ini dilaksanakan terhadap 
semua penduduk usia 2 tahun sampai dengan usia 70 tahun 
di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis dengan 
memberikan obat DEC dan albendazole secara massal 
bersamaan. Pemberian obat secara massal bersamaan ini 
dapat  mematikan semua mikrofilaria yang ada di dalam 
darah setiap penduduk dalam waktu bersamaan, dan 
mencegah makrofilaria (cacing filaria dewasa) menghasilkan 
mikrofilaria baru, sehingga rantai penularan Filariasis dapat 
diputus. Obat pencegahan Filariasis yang diberikan secara 
massal memerlukan persiapan, pendataan penduduk sasaran 
dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang manfaat 
dan bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatannya.  

Kegiatan POPM Filariasis dilaksanakan sekali setahun 
selama minimal lima tahun berturut-turut, kemudian diikuti 
dengan evaluasi dampak setelah POPM Filariasis dihentikan 
dengan menerapkan surveilans ketat pada periode stop 
POPM Filariasis. 

 

Intervensi Kesehatan 
 

Pelaksanaan POPM di Jawa Tengah 
Pada tahun 2002 dilakukan survei di kecamatan 

Wiradesa  Kabupaten Pekalongan. Hasil survei menunjukan 

microfilaria rate sebesar 1,4%. Pada tahun 2003 kembali 

dilakukan survei di Kecamatan Tirto dan Wonokerto dengan 

hasil mikrofilaria di Kecamatan Tirto=1,14% dan Kecamatan 

Wonokerto sebesar 1,23%. Selanjutnya pada tahun 2007 

dilakukan survei endemisitas di Kecamatan Buaran dengan 

hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan mikrofilaria rate 

sebesar 3,9% sehingga dari hasil survei tersebut menunjukan 

bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan kabupaten 

endemis filaria.  

 

Berdasar hasil survei, terdapat 9 Kabupaten di Jawa 
Tengah yang dinyatakan sebagai daerah endemis filariasis, 
sehingga perlu dilakukan POPM untuk mencapai target 
eliminasi filariasis pada tahun 2020. 

Terdapat 4 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

telah dilakukan survey darah jari (SDJ) tahun 2005 dengan 

hasil microfilaria rate lebih 1% yaitu Kab Semarang di Bawen, 

Kab Grobogan di Desa Selo, Blora di Tawangrejo dan Pati di 

Juwana. Hasil survei dengan mikrofilaria >1% berarti harus 

dilaksanakan pengobatan massal, tetapi sampai dengan saat 

ini belum pernah dilaksanakan pengobatan massal. Hal ini 

disebabkan kurangnya sosialisasi hasil survei yang perlu 

ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. 
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Tabel Kasus Endemis Filariasis Beberapa Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah 

 

 

 

 

  

 

 Gambar Penyakit Kaki Gajah dan Nyamuk Sebagai Mediator Filariasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Siklus Terjadinya Penyakit Filariasis 

NO KABUPATEN 

KASUS 

KLINIS 

2014 

TAHUN 

SURVEI 
ICT LOKASI 

JML 

SAMPEL 
POSITIF 

MF 

RATE 
SPESIES 

STATUS 

ENDEMISITAS 

1 KOTA_PEKALONGAN 101 2004  Kel. Kramat Sari 500 12 2,4 Wb Endemis 

2 PEKALONGAN 48 2003  Desa Pekuncen 500 7 1,4 Wb Endemis 

3 GROBOGAN 1 2005  Desa Selo 500 10 2,0 Wb Endemis 

4 SEMARANG 5 2005  Bawen 500 6 1,2 Wb Endemis 

5 BREBES 18 2006  Desa Kerta Sindujaya 500 0 IR = 1-2  Endemis 

6 BLORA 15 2005  Desa Tawang Rejo 358 5 1,4 Wb Endemis 

7 PATI 15 2005  Kec. Juwana   9,2  Endemis 

8 WONOSOBO 9  2010 
Desa Kaliwuluh, Kepil, 

Mathori 
  IR = 2  Endemis 

9 DEMAK 11     Desa Klitih,     IR = 1   Endemis 

Intervensi Kesehatan 
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Pernahkah Anda mengalami kejadian di bawah ini ??? 
“Ny Boston (35 tahun) bekerja di sebuah instansi 

pemerintahan yang setiap harinya mengerjakan tugas dengan 
penuh kesungguhan. Ia baru saja dipindahkan ke bagian lain 
dimana jenis pekerjaannya berbeda dengan sebelumnya. Ny 
Boston sering menemui kesulitan dalam mengerjakan tugas dan 
setiap kali bertanya pada teman atau pimpinannya, tidak ada 
jawaban yang memuaskan bahkan mendapat pandangan yang 
sinis. Sejak saat itu ia menjadi malas bekerja bahkan sering tidak 
masuk kerja hingga berujung pada pemberian SP (surat 
peringatan).” 

Bagaimana pula dengan kejadian di bawah ini ??? 
“Pak Frans usia 41 tahun adalah seorang karyawan di 

sebuah instansi ternama yang setiap harinya terlihat periang dan 
hampir tidak pernah marah. Suatu hari pak Frans mendapat tugas 
yang sangat berat dan karena dedikasi yang tinggi maka ia 
mengerjakan sampai lembur. Pimpinan pak Fans datang dan 
malah menuduh ia hanya bersantai-santai. Melihat hasil kerjanya 
tidak dihargai, ia seketika menjadi pendiam dan memendam 
marah yang pada akhirnya terdengar kabar pak Fans mendapat 
skors yang berujung PHK karena diketahui bentrok dan berkelahi 
di tempat kerja” 

Kejadian di atas sangat mungkin dialami oleh para pekerja 
atau karyawan di tempat kerjanya, dimana kesehatan jiwa 
seseorang menjadi terganggu atau biasa dikenal dengan istilah 
“STRES”. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Pebruari 
2015, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 120,8 
juta, dimana jumlah ini meningkat sebesar 6,2 juta orang 
dibandingkan data bulan Agustus 2014. Angka tersebut 
menunjukkan jumlah yang besar dan diperlukan perhatian serta 
penanganan bidang kesehatan maupun keselamatan kerja yang 
baik agar terhindar dari gangguan penyakit akibat kerja, 
kecelakaan kerja serta penyakit tidak menular (PTM) yang salah 
satunya adalah terganggunya kesehatan jiwa pekerja atau stres di 
tempat kerja. 

Data Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas, 2013) 
menjelaskan bahwa prevalensi orang dengan gangguan mental 
emosional di Indonesia sebanyak 6%, sedangkan Jawa Tengah 
mempunyai prevalensi sebanyak 4,7%. Gangguan mental 
emosional adalah gangguan yang dapat dialami semua orang 
pada keadaan tertentu, tetapi dapat pulih seperti semula. 
Gangguan ini mengindikasikan individu mengalami suatu 
perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan 
patologis, atau juga dikenal dengan distress psikologis termasuk 
stress di tempat kerja. 

Hasil penelitian yang menunjukkan kondisi stres di tempat 
kerja antara lain Andriani (2012) yang menjelaskan bahwa tingkat 
stres yang dialami karyawan PT Astra Zaneca berada pada 
kategori sedang yang disebabkan karena waktu kerja yang 
menekan, jenjang kair dan promosi jabatan. Penelitian lain (Rizki, 
2016) menjelaskan bahwa lingkungan kerja fisik maupun non fisik 
mempengaruhi stres kerja karyawan. 
 

Ns. Wahyu Reknoningsih, MKep, Sp.Kep. J 
Seksi P2PTM & Keswa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

 

APA ITU STRES TERKAIT PEKERJAAN ??? 
Stres terkait pekerjaan adalah pola reaksi yang terjadi 

saat pekerja dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan pengetahuan, keterampilan atau kemampuan 
mereka, sehingga menguji daya adaptasi mereka. Ketidak 
seimbangan antara tuntutan dan sumber daya lingkungan 
atau personal, dapat timbul reaksi atau respon fisik, emosi, 
kognitif/pikiran dan perilaku, yang tergambar dalam bagan di 
bawah ini : 

Tabel 1 
RESPON STRES 

Respon Fisik : 

 Detak jantung meningkat 

 Tekanan darah meningkat 

 Napas mencepat 

 Ketegangan otot 

 Berkeringat 

 Hormon adrenalin meningkat 
 

Respon Emosi : 

 Rasa takut 

 Mudah 
tersinggung/marah 

 Sedih 

 Cemas 

 Marah 

 Motivasi berkurang 

Reaksi Pikiran/Kognitif : 

 Perhatian berkurang 

 Persepsi terganggu 

 Pelupa 

 Berpikir tidak efektif 

 Pemecahan masalah 
terganggu 

 Kemampuan belajar 
terganggu 

Respon Perilaku : 

 Produktivitas berkurang 

 Merokok tambah 
banyak 

 Konsumsi alkohol dan 
      obat-obatan meningkat 

 Sering berbuat 
kekeliruan 

 Sering tidak masuk 

 

KENAPA TERJADI STRES DI TEMPAT KERJA ??? 
Penyebab stres terkait pekerjaan dapat berasal dari 

lingkungan pekerjaan maupun keterkaitan pekerjaan dengan 
masalah yang terjadi di rumah, seperti tergambar dalam tabel 
di bawah ini : 

Tabel 2 
Penyebab Stres Terkait Pekerjaan 

Pekerjaan: 

 Ritme kerja yang tinggi, 
tekanan waktu 

 Kurang jelasnya penerapan 
aturan dalam pekerjaan 

 Partisipasi yang rendah 

 Kurangnya dukungan sejawat 
dan penyelia 

 Pengembangan karir yang 
buruk 

 Pekerjaan tidaks tabil 

 Jam kerja panjang 

 Penghasilan rendah 

 Pelecehan seksual dan/ atau 
psikologis 

Masalah Rumah-Pekerjaan: 

 Konflik peran dan tanggung 
jawab, terutama pada 
perempuan 

 Membawa permasalahan 
pekerjaan kantor di rumah, 
keluarga terkena dampak 
akibat stres pekerjaan 

 Adanya masalah/ konflik 
keluarga 

 Kesulitan dalam kebutuhan 
hidup sehari-hari 

 

 

Manajemen Stres dan Kesehatan Jiwa 
di Tempat Kerja 
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APA DAMPAK DARI STRES ??? 
Stres yang dialami oleh karyawan di tempat kerja 

mempunyai dampak bagi karyawan maupun instansi itu sendiri. 
Stres tersebut akan membuat kinerja pegawai menurun berupa 
terlambat  masuk kerja, ketidakhadiran bekerja, sulit mengambil 
keputusan, kelalaian dalam bekerja, lupa pada janji, terganggunya 
hubungan kerja serta beberapa gejala fisik pada pencernaan, 
tekanan darah, pernafasan dan gejala fisik lainnya. Bagi 
perusahaan atau instansi tempat kerja, dampak stres karyawan 
antara lain hambatan operasional kerja, aktivitas kerja terganggu 
serta menurunnya pemasukan atau keuntungan perusahaan. 
 
BAGAIMANA PENANGANANNYA ??? 

Tema hari kesehatan jiwa pada tahun ini (10 Oktober 2017) 
sangat tepat dengan topik yang sedang kita bahas yaitu 
“Kesehatan Jiwa di Tempat kerja” (Mental Health In The 
Workplace). Melalui HKJD tahun ini, kita semua diajak untuk 
berperanserta dalam menciptakan kesehatan jiwa di tempat kerja 
dengan mengurangi sikap/perilaku negative dan meningkatkan 
kemampuan pegawai/karyawan menjadi pribadi yang sehat jiwa 
atau dengan kata lain mampu menangani masalah kesehatan jiwa 
yang dialami (stres terkait pekerjaan). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pegawai atau 
karyawan dalam menangani stres terkait pekerjaan adalah dengan 
melakukan “Manajemen Stres”. Manajemen stres merupakan 
kemampuan menggunakan sumber daya (manusia) secara efektif 
untuk mengatasi masalah kesehatan mental dan emosional yang 
muncul karena respon terhadap perubahan (stressor). 
Terdapat berbagai macam teknik atau cara dalam menangani 
stres, namun demikian tahapan yang kita perlu lakukan adalah 
sebagai berikut : 
1. Kesadaran Diri atau kenali tanda gejala stres 

Untuk mengenali tanda gejala stres, kita dapat mencocokkan 
tanda gejala yang ada pada tabel1 atau menggunakan format 
SRQ (Self Reporting Questionnaire), atau kita dapat 
menggunakan aplikasi “SEHAT JIWA” yang telah dibuat 
Kemenkes RI.  

Cara menentukan hasil penghitungan SRQ-29:                     

Anda mengalami gejala gangguan mental emosional 
(dalam 30 hari terakhir) bila :  
- Bila Jumlah “Ya” sebanyak 6 atau lebih pada pertanyaan No 1 

s.d 20. 
- Bila Jumlah “Ya” sebanyak 1 atau lebih pada pertanyaan No 

21 s.d 29  
 

Diseminasi Informasi 
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2. Memilih cara atau teknik penanganan stres 

- Kita dapat memilih cara atau teknik manajemen stres yang 
dirasa tepat dan bisa jadi cara yang dipilih untuk setiap 
individu tidaklah sama. 

- Bila dirasa perlu kita dapat memanfaatkan penyedia 
layanan kesehatan jiwa. 

Beberapa Cara atau Teknik Manajemen Stres antara lain : 
1. Job Analysis 
2. Managing Your Boundaries 
3. Zona Stabilitas 
4. Tarik Napas Dalam (TND) 
5. Relaksasi Otot Progresif 
6. Berfikir Positif 
7. Afirmasi 
8. Imagery 
9. How To be Patient  
10. Meditasi 
11. Centering 
12. Real Vacation 
13. Dan teknik-teknik lainnya 
 

 
jadilah pribadi yang peduli terhadap kesehatan jiwa “NO HEALTH WITHOUT MENTAL HEALTH” 
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Tabel 1. Kejadian HAIs di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang 

No. PENYEBAB HAIs 
Jumlah Pasien 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

PEMAKAIAN DC  

Pasien dengan DC (Dower Cateter) 3088 2670 8811 10.241 10.562 

Pasien dengan HAIs  DC 2 ( 0,06%) 0 0 0 2 ( 0,01%) 

2. 

PEMAKAIAN INFUS  

Pasien dengan INFUS 11.230 11.283 33.086 34.095 33.658 

Pasien dengan HAIs  INFUS 19 (0,17%) 14 (0,12%) 7 (0,021%) 1 (0,002%) 30 ( 0,08%) 

3. 

BED REST  

Pasien BED REST 1455 1191 5431 4.013 4313 

Pasien dengan HAIs  Decubitus 19 (1,31%) 6 (0,50%) 9 (0,16%) 8 (0,19%) 18 ( 0,41%) 

4. 

LUKA OPERASI  

Pasien OPERASI 2343 1649 1975 1763 2056 

Pasien dengan HAIs  ILO 4 (0,17%) 6 (0,36%) 12 (0,60%) 2 (0,11%)  13 4 (0,19%) 

Wildan Pahlevi, SKM 
Fungsional Adminkes pada RSUD Muntilan, Kabupaten Magelang 

 

Selain untuk memutus mata rantai terjadinya penularan 
penyakit, program PPI di RS menjadi sebuah tuntutan tersendiri 
bagi rumah sakit untuk selalu meningkatkan mutu 
pelayanannya. 

Seiring dengan tuntutan pemenuhan standar dan mutu 
pelayanan RS, RS wajib melaksanakan akreditasi. Akreditasi 
dimaksudkan untuk meningkatkan mutu RS sehingga mutu 
pelayanan RS dapat terukur. Selain itu, saat ini RS menghadapi 
tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)/ AFTA (Asean 
Free Trade Area) yaitu pasar bebas asia tenggara yang isunya 
sudah dimulai pada tahun 2015.  

Pasar bebas ini juga termasuk persaingan bebas dalam 
jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, RS harus siap 
berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang bermutu serta 
mengedepankan kepuasan pelanggan RS jika ingin sebuah RS 
tetap bertahan. 

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan RS 
yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS  
adalah bagaimana RS dapat mencegah/mengendalikan angka 
kejadian infeksi (HAIs) di RS. 

Berdasarkan data WHO, secara global 10 persen pasien 
rawat inap menderita HAIs dan menyebabkan 1,4 juta kematian 
setiap hari di seluruh dunia. Di Indonesia, angka HAIs mencapai 
9,8 persen. Data tahun 2016 pada pasien Rawat Inap RSUD 
Muntilan menunjukkan angka kejadian HAIs mencapai 0,25%. 
Berikut adalah data kejadian HAIs di RSUD Muntilan Tahun 
2012-2016 perkelompok jenis HAIs.  

Pada table 1. terlihat bahwa data kejadian HAIs di RSUD 

Muntilan Kabupaten Magelang selalu ada di tiap tahunnya. Data 

Tahun 2012 sampai tahun 2015 data kejadian HAIs mengalami 

penurunan namun pada tahun 2016 mengalami sedikit 

peningkatan. Kasus HAIs di RSUD Muntilan Kabupaten 

Magelang berasal dari 4 jenis yaitu pasien yang menggunakan 

dower kateter, jarum infus, pasien bed rest, dan pasien dengan 

luka operasi.  

 

Implementasi Penerapan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Rumah Sakit 

 

Diseminasi Informasi 

Rumah sakit merupakan pusat mata rantai penularan 
penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa rumah sakit (RS) merupakan 
tempat perputaran sumber infeksi yang terjadi melalui kontak 
langsung yaitu kontak langsung pasien dengan pasien, pegawai 
RS dengan pasien serta pasien, pengunjung dan pegawai RS 
dengan lingkungan RS yang tercemar. 

Penyakit yang di dapat dari RS dikenal dengan istilah 
infeksi nosokomial yang saat ini berubah menjadi Health 
Associated Infections (HAIs). Health Associated Infections 
menurut WHO adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama 
perawatan di RS/ fasilitas kesehatan lainnya dan infeksi tersebut 
tidak ditemukan atau tidak sedang berinkubasi pada saat pasien 
masuk. HAIs ini dapat terjadi pada pasien,  tenaga kesehatan, 
staf dan pengunjung RS.  

Berdasarkan hal tersebut maka penerapan program 
Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI) di sebuah RS 
menjadi penting. 
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Apabila dilihat dari tabel di atas maka data kejadian HAIs 
di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang selalu ada di tiap 
tahunnya. Data Tahun 2012 sampai tahun 2015 data kejadian 
HAIs mengalami penurunan namun pada tahun 2016 
mengalami sedikit peningkatan. Kasus HAIs di RSUD Muntilan 
Kabupaten Magelang berasal dari 4 jenis yaitu pasien yang 
menggunakan dower kateter, jarum infus, pasien bed rest, dan 
pasien dengan luka operasi.  

Infeksi yang terjadi di RS dapat dicegah atau 
dikendalikan untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi 
melalui penerapan program Pencegahan dan Pengendalian 
Infeksi (PPI) di RS.  

Penerapan PPI di RS bukan merupakan hal yang mudah 
namun juga bukan suatu hal hanya suatu yang tidak dapat 
direalisasikan. Landasan paling utama upaya penerapan 
program PPI di RS adalah komitmen RS akan pentingnya PPI di 
RS. Setelah itu semuanya dapat dilakukan secara bertahap 
seiring berjalannya waktu. Upaya penerapan PPI di RS 
membutuhkan sebuah proses yang tidak singkat, proses 
tersebutlah yang nantinya akan mendorong sebuah upaya 
penerapan PPI di RS menjadi lebih baik lagi.  

Hasil dari Pelaksanaan PPI di RS tentunya akan 
menghasilkan hal-hal sebagai berikut (Kemenkes RI, 2008) : 
1. Kebersihan Tangan: kepatuhan cuci tangan petugas terjadi 

peningkatan. 
Dari sudut pandang pencegahan dan pengendalian infeksi, 
praktek membersihkan tangan adalah untuk mencegah 
infeksi yang ditularkan melalui tangan. Petugas kesehatan 
wajib memahami panduan dan rekomendasi untuk 
kebersihan tangan serta memahami indikasi dan 
keuntungan dari kebersihan tangan. 

2. Alat Pelindung Diri (APD): kepatuhan terhadap penggunaan 
APD petugas terjadi peningkatan. 
Pelindung barrier, yang secara umum disebut sebagai alat 
pelindung diri (APD), telah digunakan selama bertahun-
tahun untuk melindungi pasien dari mikroorganisme yang 
ada pada petugas kesehatan. alat pelindung diri bagi 
petugas kesehatan meliputi Sarung Tangan, Masker, Alat 
Pelindung Mata, Topi, Gaun Pelindung, Apron, Pelindung 
Kaki. 

3. Pemrosesan Peralatan Pasien dan Penatalaksanaan Linen : 
Pengolahan ulang instrumen dan peralatan dengan cara 
yang tepat dan manajemen linen yang baik 
Merupakan cara memproses instrumen yang kotor, sarung 
tangan, dan alat yang akan dipakai kembali; 
(precleaning/prabilas) dengan larutan klorin 0,5%; 
mengamankan alat-alat kotor yang akan tersentuh dan 
ditangani; serta memilih dan alasan setiap proses yang 
digunakan. 

4. Pengelolaan Limbah : Pengelolaan limbah yang sesuai 
prosedur yang seharusnya. 
Limbah dari rumah sakit dapat berupa yang telah 
terkontaminasi (secara potensial sangat berbahaya) atau 
tidak terkontaminasi. Sekitar 85 % limbah umum yang 
dihasilkan dari rumah sakit tidak terkontaminasi dan tidak 
berbahaya bagi petugas yang menangani, namun demikian 
penanganan limbah ini harus dikelola dengan baik dan 
benar. 

 

5. Pengendalian Lingkungan Rumah Sakit: Menciptakan 
lingkungan yang besih, aman dan nyaman. 
Pengendalian lingkungan RS meliputi penyehatan air, 
pengendalian serangga dan binatang pengganggu, 
penyehatan ruang dan bangunan, pemantauan  hygiene 
sanitasi makanan, pemantauan penyehatan linen, disinfeksi 
permukaan udara, lantai, pengelolaan limbah cair, limbah 
padat medis dan non medis. Untuk mencegah terjadinya 
infeksi akibat lingkungan dapat diminimalkan dengan 
melakukan pembersihan lingkungan, disinfeksi permukaan 
lingkungan yang terkontaminasi dengan darah atau cairan 
tubuh pasien, melakukan pemeliharaan peralatan medik 
dengan tepat, mempertahankan mutu air bersih, dan 
mempertahankan ventilasi udara yang baik. 

6. Kesehatan Karyawan/Perlindungan Petugas Kesehatan 
Petugas kesehatan berisiko terinfeksi bila terekspos saat 
bekerja, juga dapat mentransmisikan infeksi kepada pasien 
maupun petugas kesehatan yang lain. RS harus memiliki 
program pencegahan dan pengendalian infeksi bagi petugas 
kesehatan. Misal : pemberian imunisasi. 

7. Penempatan Pasien : Penempatan pasen sesuai dengan 
klasifikasi penyakit yang sejenis 
Penerapan program ini diberikan pada pasien yang telah 
atau sedang dicurigai menderita penyakit menular. Pasien 
akan ditempatkan dalam suatu ruangan tersendiri untuk 
meminimalkan proses penularan pada orang lain. 

8. Hygiene Respirasi/ Etika Batuk: Responsif terhadap 
kebersihan pernafasan 
Semua pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan perlu  
memperhatikan kebersihan pernapasan dengan cara selalu 
menggunakan masker jika berada di RS dan saat batuk, 
sebaiknya menutup mulut dan hidung menggunakan tangan 
atau tissue.  

9. Praktek Menyuntik yang Aman  
Jarum yang digunakan untuk menyuntik sebaiknya jarum 
yang steril dan sekali pakai pada setiap kali suntikan. 

10. Praktek Untuk Lumbal Punksi yang aman 
Saat melakukan prosedur lumbal pungsi sebaiknya 
menggunakan masker untuk mencegah transmisi droplet 
flora orofaring . 
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Terdapat 3 (tiga) indikator PPI yang masuk dalam 

indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS. Indikator 

tersebut adalah 1. Anggota Tim PPI terlatih, 2. Tersedia APD di 

setap instalasi, dan  3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan 

infeksi nosokomial / HAIs di RS (min 1 parameter). Adapun 

capaian indikator PPI RSUD Muntilan Tahun 2016 sebagaimana 

tabel berikut : 

Tabel 2. Capaian Kinerja PPI RSUD Muntilan Tahun 2016  

NO. Indikator 
Tahun 2016 

Target Pencapaian Realisasi 

1. Anggota Tim PPI terlatih 75% 47,50% 

2. Tersedia APD di setap instalasi 60% 75 % 

3. 
Kegiatan pencatatan dan 
pelaporan infeksi nosokomial / 
HAIs di RS (min 1 parameter) 

75% 71,25% 

 
Dari tabel 2. diatas diketaahui bahwa capaian indikator 

masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses 
penerapan Program PPI di RS tidak dapat dilaksanakan secara 
instan dalam waktu singkat. Program PPI sebaiknya 
dilaksanakan secara bertahap tapi pasti. Perubahan kearah 
yang lebih baik selalu menjadi prioritas dalam menjaga mutu 
pelayanan di RS. 

Program PPI di RS diantaranya meliputi Perencanaan, 
Pelaksanaan, Pembinaan, Pendidikan & Pelatihan, serta 
Monitoring & Evaluasi. Proses tersebut merupakan sebagai 
bagian dari manajemen yang dilakukan untuk menentukan serta 
mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia 
dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi 
secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat 
dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti 
bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, 
dan sesuai dengan jadwal. Perjalanan menuju implementasi 
penerapan PPI di RS tentunya menemui banyak kendala. Jika di 
kaji berdasarkan analisis sederhana sesuai unsur yang 
dibutuhkan dalam sebuah manajemen menggunakan metode 5 
M, maka kendala yang ditemukan pada umumnya adalah: 
1. Man (SDM) :  

- Jumlah Petugas PPI kurang 

- Tugas Rangkap 

- Padahal Belum Terlatih 

2. Methods (Metode/ Prosedur) 

- Kurangnya sosialisasi Pedoman/ SPO /kebijakan/ program 

PPI RS pada seluruh karyawan RS. Program PPI RS harus 

masuk ke dalam semua bagian di RS jika ingin program 

PPI berjalan, karena semua bagian di RS memiliki 

keterkaitan. Jika disatu bagian program PPInya tidak 

berjalan baik maka program PPI RS dinilai tidak berjalan 

juga. Seluruh elemen RS bukan hanya berkewajiban 

mengetahui Program tersebut, tetapi juga harus dapat 

mengimplementasikan di RS.  

- Monioring dan evaluasi terhadap program PPI di RS juga 

masih lemah, sehingga praktek penerapan PPI bisa terhenti 

setiap saat karena masih kurangnya kesadaran dari semua 

pihak. 

 

3. Materials (Bahan Baku) 
Untuk dapat menerapkan program PPI di RS banyak 

sekali material yang dibutuhkan yang tidak dapat 
disediakan dalam waktu singkat baik material utama 
ataupun material pendukungnya. Selain karena 
membutuhkan perencanaan yang matang, penyediaan 
material tersebut membutuhkan anggaran yang cukup 
besar. 

Material utama berupa sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan agar penerapan PPI di RS dapat dilaksanakan 
misalnya : fasilitas untuk cuci tangan seperti wastafel, 
hanscrub, handuk, tissu; perlengkapan Alat Pelindung Diri 
(APD) petugas kesehatan yang harus tersedia disetiap unit 
pelayanan RS; Fasilitas  tempat sampah sesuai tipe 
sampah umum dan infeksius; dsb. Sedangkan material 
pendukung yang dibutuhkan berupa perlengkapan kantor 
sekretariat Komite dan Tim PPI; sarana dan prasarana di 
kantor tersebut; Dokumen pendukung penerapan PPI di RS 
seperti Kebijakan, Pedoman, Program, Panduan, SPO, dan 
formulir pencatatan dan pelaporan PPI. 

4. Machine (Mesin) 
Untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan data 

kejadian HAIs di RS tentunya sebuah RS wajib mempunyai 
SIM RS dan software untuk mengelola data sehingga 
nantinya data tersebut dapat digunakan sebagai pengambil 
keputusan untuk kebijakan penerapan program PPI di RS. 
Pengadaan SIM RS dan sarana prasarana pendukung 
sistem pencatatan dan pelaporan data HAIs selain 
membutuhkan anggaran yang besar juga membutuhkan 
sumber daya manusia tambahan dan sumber daya 
manusia khusus yang kompeten dalam pengelolaan data 
SIM RS. 

5. Money (Uang/Modal) 
Penerapan program PPI di RS memerlukan dana yang 

cukup besar oleh karena itu dibutuhkan dukungan dana 
operasional dari pimpinan RS agar program PPI di RS 
dapat berjalan. Anggaran di RS daerah pada umumnya 
belum dapat  memenuhi kebutuhan anggaran seluruhnya 
untuk pelaksanaan program PPI di RS secara menyeluruh, 
sehingga pemenuhannya dilakukan secara bertahap. 

Namun demikian kendala di atas tidak dapat 
digunakan sebagai alasan untuk menurunkan mutu pelayanan 
kesehatan yang harus dberikan kepada pasien. Dengan 
memiliki pengetahuan dan sikap yang memadai, diharapkan 
semua personil Rumah Sakit memiliki perilaku dan kemampuan 
yang memadai dalam memanfaatkan sarana dan prasarana 
yang tersedia secara bertepat guna dan berhasil guna dalam 
upaya pengendalian infeksi nosokomial secara terencana dan 
terorganisir dengan baik sebagai suatu keharusan bagi setiap 
rumah sakit. 

Dari berbagai kendala diatas terdapat beberapa alternatif 
penyelesaian yang dapat dilakukan, antara lain: 

1. Komitmen RS mulai dari karyawan sampai dengan level  
pimpinan manajemen / direksi rumah sakit terkait 
pentingnya penerapan PPI di rumah sakit. Komitmen 
tersebut harus dapat dibuktikan dengan perubahan perilaku 

yang lebih berfokus pada implementasi program PPI  di  RS 
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seperti membiasakan cuci tangan, membiasakan   
penggunaan   APD,   membuang     sampah dengan 
memperhatikan  pemilahan sampah berdasarkan sampah 
infeksius dan non infeksius. Selain itu komitmen tersebut 
juga dapat diaplikasikan dengan dukungan anggaran yang 
memadai untuk setiap kegiatan PPI sehingga tersedia 
fasilitas sarana dan prasarana pendukung penerapan PPI. 

2. Menyiapkan tenaga yang menangani PPI secarapurna 
waktu sesuai standar yaitu 1 IPCN : 100-150 TT. 

3.  Menyiapkan program pendidikan dan pelatihan terkait PPI 
secara berkesinambungan bagi petugas yang menangani 
PPI baik Komite PPI maupun Tim PPI RS. 

4. Kebijakan, Program, Pedoman, SPO PPI di RS harus 
disosialisasikan kembali ke semua unit di RS sehingga 
dapat diimplementasikan oleh semua pihak di RS kedalam 
pekerjaannya sehari-hari. Dasar hukum PPI tersebut 
sangat penting sebagai landasan dan acuan untuk 
menerapkan PPI di rumah sakit. Sosialisasi tersebut jika 
dimungkinkan tidak hanya ke petugas RS tetapi juga 
pengunjung dan penunggu pasien. Contoh : dalam 
penerapan PPI diwajibkan untuk melakukan cuci tangan 
tetapi jika kebijakan, panduan dan SPO saja tidak ada 
bagaimana kita melakukannya. Dasar hukum penerapan 
PPI di RS harus didasarkan dengan ilmu pengetahuan 
terkini sebagai acuannya misalkan dari WHO, permenkes, 
dll. 

5. Perbaikan Sarana dan Prasarana sesuai Standar PPI 
Sistem regulasi yang sudah ada belum dapat diterapkan 
tanpa adanya perubahan perbaikan fasilitas, misalnya kita 
meminta petugas dan pengunjung untuk cuci tangan akan 
tetapi fasilitas untuk cuci tangan tidak ada, sama saja 
hasilnya tidak dapat diterapkan, oleh karena itu penerapan 
PPI di RS sangat diperlukan upaya untuk perbaikan sarana 
dan prasarana RS sesuai standar PPI di RS. 

6. Koordinasi antar Komite PPI dan Tim PPI terus di bina agar 
setiap masalah yang terjadi dapat segera diselesaikan 
sebagai upaya pengaktifan kembali struktur organisasi PPI 
yang dimungkinkan telah lama vakum guna mempermudah  

dalam sosialisasi, pengelolaan data PPI serta monitoring dan 
evaluasi program PPI (Audit Kepatuhan PPI). 

Walaupun pelaksanaan penerapan PPI di RS rata-rata 
masih dilakukan secara bertahap, yang terpenting adalah 
adanya progres/target perubahan penerapan PPI kearah yang 
lebih baik di sebuah RS. Penerapan PPI di RS tidaklah 
semudah membalikkan telapak tangan. Sangat diperlukan kerja 
sama  dan komitmen dari semua pihak baik dari manajemen, 
direksi, petugas medis, paramedis, non medis, pasien, 
penunggu pasien dan pengunjung yang ikut serta dalam 
penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi, dan yang 
terpenting adalah adanya peran promotor dan  motivator yaitu 
IPCN, Komite PPI dan Tim PPI yang aktif, sabar, selalu 
mengingatkan setiap petugas dalam penerapan pencegahan 
dan pengendalian infeksi yang merupakan salah satu komponen 
penting kesuksesan penerapan PPI di rumah sakit sebagai 
upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. 
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Kegiatan Germas di Kabupaten Brebes 

Kegiatan Germas di Kabupaten Batang 

Kegiatan Germas di Kabupaten Sragen 
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Kegiatan Germas di Kabupaten Banjarnegara 

Kegiatan Germas di Kabupaten Magelang 

Kegiatan Germas di Kabupaten Pemalang 
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Kegiatan Germas di Kabupaten Cilacap 

Kegiatan Germas di Kota Semarang 

Kegiatan Germas di Kabupaten Pati 
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Sering kali kita mendengar, membaca bahkan mengalami 
sendiri terpeleset di area puskesmas, atupun secara tidak 
sengaja motor yang kita kendarai menabrak motor lain di area 
parkir puskesmas. Bahkan yang paling ekstrem petugas keliru 
memberikan obat kepada orang lain yang bukan seharusnya 
dan kejadian kebakaran. 

Contoh kejadian tersebut hanya sebagian kecil dari 
peristiwa yang mengakibatkan pengunjung/pasien/orang lain 
yang berada di puskesmas mengalami kerugian/ cacat/ 
kesakitan dan lain-lain akibat pengelolaan lingkungan 
puskesmas yang kurang baik. Seharusnya contoh peristiwa 
tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh staf puskesmas dan 
kepala puskesmas melakukan identifikasi bahaya yang akan 
terjadi di puskesmas. Adanya identifikasi bahaya sehingga 
diketahui risiko yang akan terjadi yang akhirnya dilakukan  
tindakan pengendalian/ pencegahan.  

Apabila dicermati, contoh peristiwa  tersebut tidak akan 
terjadi apabila puskesmas melaksanakan kesehatan kerja 
dengan baik atau optimal. Karena menurut Undang-Undang No. 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pada pasal 164 
ayat (1) yang menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja 
ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan 
terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang 
diakibatkan oleh pekerjaan, sedangkan pada ayat (2) disebutkan 
bahwa Upaya Kesehatan Kerja meliputi pekerja di sektor formal 
dan informal. 

Kesehatan Kerja merupakan upaya peningkatan dan 
pemeliharaan derajat kesehatan pekerja baik fisik, mental dan 
sosial, pencegahan terhadap gangguan kesehatan yang 
disebabkan oleh kondisi pekerjaan, pemeriksaan kesehatan dan 
pemulihan serta penempatan pekerja dalam suatu lingkungan 
kerja yang disesuaiakan dengan kondisi fisik pekerja dan 
jabatannya. 

Kesehatan kerja berlaku pada semua tempat kerja, 
bahkan berlaku pula pada orang yang ada di lingkungan tempat 
kerja tersebut. Puskesmas merupakan salah satu tempat kerja 
yang di dalamnya ada pekerja sebagai pemberi pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat dan masyarakat/ pelanggan 
yang membutuhkan pelayanan. Sehingga puskesmas wajib pula 
melaksanakan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat dan masyarakat/ pelanggan yang membutuhkan 
pelayanan. Sehingga puskesmas wajib pula melaksanakan 
kesehatan kerja. 

Kesehatan kerja yang perlu dilaksanakan di puskesmas 
antara lain yang bertujuan untuk : 
1. Pemeliharaan dan promosi peningkatan kesehatan pekerja 

dan kapasitas kerja 
2. Perbaikan lingkungan kerja dan keselamatan kerja, serta  
3. Pengembangan organisasi kerja dan budaya kerja ke arah 

yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja 
serta lingkungan sosial yang kondusif yang berdampak pada 
meningkatnya produktivitas organisasi. 

Tujuan dilaksanakannya kesehatan kerja di puskesmas  

agar seluruh pekerja sehat, selamat, sejahtera dan produtif. 

 
 

 

  

Oleh: Enny Widiastuti, SKM, MKes 
Fungsional Adminkes Madya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
 

Mengapa di puskesmas harus melaksanakan kesehatan kerja, 
karena di puskesmas ada hazard dan risiko, sepeti: 
1. Pekerja  hazard tubuh pekerja (somatic hazard)     
2. Perilaku  hazard perilaku kesehatan (behavior hazard) 
3. Lingkungan kerja  environmental hazard 
4. Pola kerja  ergonomic hazard 
5. Pengorganisasian kerja work organasation hazard 

Agar hazard tidak menimbulkan risiko maka diperluakan 
pengendalian/pencegahan terhadap hazard yang ada di 
puskesmas. 

Untuk upaya-upaya tersebut diperlukan pengelolaan agar 
berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga sistem manajemen 
K3 harus masuk dalam sistem manajemen puskesmas yang 
meliputi : 
1. Perencanaan 

Perencanaan harus disusun sesuai dengan siklus 
perencanaan yang ada di puskesmas. 
Karena kegiatan perencanaan kegiatan K3 puskesmas, 
berupa kegiatan fisik maupun non fisik misalnya pelatihan 
identifikasi hazard, pelatihan pemadaman kebakaran, dll. 

2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan K3 puskesmas tidak lepas dari kegiatan-
kegiatan pelayanan puskesmas. Misalnya di loket dirancang 
agar petugas bekerja ergonomis, pencahayaan cukup, 
sirkulasi udara cukup, dll. 

3. Monitoring dan Evaluasi 
Kegiatan K3 yang sudah direncanakan dan dilaksanakan di 
puskesmas harus dimonitor agar dapat dilakukan upaya 
perbaikan. Upaya perbaikan dapat bersifat langsung ataupun 
tidak langsung misalnya kegiatan yang membutuhkan sumber 
dana. 

Sedangkan evaluasi K3 dilaksanakan secara berkala 
misalnya enam bulan sekali yag bertujuan untuk mengetahui 
keefektifan manajemen K3 di puskesmas. 

Pelaksanaan kegiatan K3 di puskesmas harus masuk 
dalam sistem manajemen puskesmas agar efektif dan efisien. 
Karena saat ini puskesmas sangat gencar untuk memenuhi 
standar mutu  untuk akreditasi, maka K3 harus masuk ke 
dalam kegiatan-kegiatannya. Di dalam instrumen akreditasi 
ada penyataan “Identifikasi risiko terhadap lingkungan dan 
masyarakat”...nah kalimat inilah yang dimaksud dalam K3 
puskesmas. 

Pelaksanaan K3 puskesmas sudah “include” dalam 
kegiatan-kegiatan rutin yang ada. Memang diperlukan upaya 
untuk selalu mensosialisasikan agar K3 puskesmas 
dilaksanakan dengan baik.  

4. Perencanaan 
Perencanaan harus disusun sesuai dengan siklus 
perencanaan yang ada di puskesmas. 

Karena kegiatan perencanaan kegiatan K3 
puskesmas, berupa kegiatan fisik maupun non fisik misalnya 
pelatihan identifikasi hazard, pelatihan pemadaman 
kebakaran, dan lain-lain. 

 

 

 Hal... 

Kesehatan Kerja (K3) Harus Dilaksanakan di Puskesmas, Mengapa ??? 
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5. Pelaksanaan 
Pelaksanaan K3 puskesmas tidak lepas dari kegiatan-
kegiatan pelayanan puskesmas. Misalnya di loket dirancang 
agar petugas bekerja ergonomis, pencahayaan cukup, 
sirkulasi udara cukup, dll. 

6. Monitoring dan Evaluasi 
Kegiatan K3 yang sudah direncanakan dan dilaksanakan di 
puskesmas harus dimonitor agar dapat dilakukan upaya 
perbaikan. Upaya perbaikan dapat bersifat langsung ataupun 
tidak langsung misalnya kegiatan yang membutuhkan 
sumber dana. 

Sedangkan evaluasi K3 dilaksanakan secara berkala 
misalnya enam bulan sekali yag bertujuan untuk mengetahui 
keefektifan manajemen K3 di puskesmas. 

Pelaksanaan kegiatan K3 di puskesmas harus masuk 
dalam sistem manajemen puskesmas agar efektif dan 
efisien. Karena saat ini puskesmas sangat gencar untuk 
memenuhi standar mutu  untuk akreditasi, maka K3 harus 
masuk ke dalam kegiatan-kegiatannya. Di dalam instrumen 
akreditasi ada penyataan “Identifikasi risiko terhadap 
lingkungan dan masyarakat”...nah kalimat inilah yang 
dimaksud dalam K3 puskesmas. 

Sehingga dalam pelaksanaan K3 puskesmas sudah 
“include” dalam pelaksnaan kegiatan-kegiatan rutin yang 
ada. Memang diperlukan upaya untuk selalu 
mensosialisasikan agar K3 puskesmas dilaksanakan dengan 
baik.  
Kegiatan Ringkas, Rapi dan Resik sudah dilakukan maka 
diperlukan kegiatan Rawat dengan cara menyusun prosedur 
perawatan, ada audit penerapan 5 R.   

 

Rajin akan diperoleh apabila seluruh personal di puskesmas 
telah menunjukkan Budaya 5 R, kegiatan-kegiatan 5R 
terdokumentasi dan dilakukan monitoring evaluasi serta 
perbaikan. 
Pengendalian risiko di puskesmas sebagai unit pelayanan baik 
UKP maupun UKM. 
Diperlukan keterlibatan seluruh staf puskesmas dan perlu 
disusun program-program atau kegiatan yang implementatif di 
puskesmas. 
Kegiatan Kesehatan kerja yang dapat dilaksanakan di 
puskesmas antara lain : 
1. Pengenalan Potensi bahaya yang ada di puskesmas 

Dapat dilakukan dengan kegiatan identifikasi bahaya atau 
bahan berbahaya atau faktor risiko pada masing-masing 
tempat kerja di puskesmas. 
Kegiatan dilakukan tim kesehatan kerja puskesmas bersama 
staf yang berada di tempat kerja/ ruang kerja tersebut. 
Pengenalan bahaya di tempat kerja, dimulai hal yang paling 
sederhana misalnya lantai licin, pencahayaan yang kurang, 
ruangan lembab, dan lain-lain. 

2. Pengenalan risiko bahaya di tempat kerja/puskesmas 
Pengenalan risiko bahaya harus disampaiakan kepada 
seluruh staf agar segera dilakukan tindakan untuk 
pencegahan agar tidak terjadi kejadian yang tidak 
diinginkan. 
Contoh risiko bahaya di tempat kerja antara lain : karena 
lantai licin sehingga bisa berakibat pengunjung atau klien 
puskesmas terpeleset yang kemungkinan akan berakibat 
bisa fatal, langit-langit berlubang, dan lain-lain. 

3. Pengenalan cara pengendalian untuk mengatasi risiko di 
tempat kerja. 
Apabila seluruh staf sudah mengetahui potensi bahaya dan 
sudah mengetahui risiko yang akan terjadi apabila tidak 
dilakukan pencegahan atau pengendalian, maka seluruh staf 
juga harus dilatih untuk membuat rencana untuk mengatasi 
risiko tersebut, atau cara pengendalian agar tidak terjadi 
kejadian yang sudah diidentifikasi  

Kesimpulan : 
Apabila kegiatan-kegiatan K3 puskesmas/kesehatan kerja 

dilaksanakan dengan mengintegrasikan ke dalam sistem 
manajamem puskesmas maka akan diperolah tempat kerja yang 
aman, sehat, efisien dan produktif. 

1. Implemantasi K3/ keshatan kerja di puskesmas harus 
dilaksanakan dengan keterlibatan seluruh komponen di 
puskesmas. 

Agar 5 R menjadi budaya kerja di puskesmas diperlukan 
komitmen dari pimpinan yang didukung oleh seluruh staf 
puskesmas.  

Selain itu bagian dari pelaksanaan K3 puskesmas adalah 
tata graha melalui kegiatan dengan melaksanakan 5 R 
(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin). Kegiatan 5 R 
merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan, 
dengan penjelasan bahwa barang-barang yang ada di 
puskesmas harus dilakukan dengan pemilahan (Ringkas) pada 
barang yang sudah tidak terpakai harus disingkirkan dan 
dipastikan semua barang akan tersimpan pada tempat yang 
sesuai, sudah diberi label maka akan terlihat  Rapi, setelah 
barang-barang tersebut rapi maka harus ada jadwal rutin 
pembersihan di area kerja agar menjadi Resik.  
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Pendahuluan 
Indonesia telah menetapkan target penurunan Angka 

Kematian Ibu (AKI) menjadi  306  per  100.000  Kelahiran Hidup 
dan Angka Kematian Bayi  (AKB)  24 per 1000 Kelahiran  pada 
tahun 2019. Sedangkan menurut Survey Demografi dan 
Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012) Angka Kematian Ibu 
terdapat 359 per 100.000 Kelahiran Hidup. Terlihat Angka 
Kematian Ibu dimasih diatas target pada tahun 2019. (Badan 
Pusat Statistik, 2013). 

Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 
2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 
dari 104,97/100.000-126,55/100.000 (Dinkes Jateng, 2016). 
Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun sudah melakukan 
berbagai upaya dalam menurunkan kasus kematian ibu namun 
kenyataannya upaya tersebut belum  mampu menurukan Angka 
Kematian Ibu, untuk itu  dilakukan terabosan dalam melakukan 
upaya pendampingan ibu hamil sampai masa nifas secara terus 
menerus. Salah satunya dengan metode pendampingan setiap 
ibu hamil (Continuty of Care/CoC model) (Dinkes Jateng, 2015). 

Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal kejadian 
kematian ibu pada tahun 2014 berjumlah 120/100.000 Kelahiran 
Hidup dan pada tahun 2015 149/100.000 Kelahiran Hidup yang 
salah satu penyebabnya oleh perdarahan terdiri dari 6 orang ibu 
meninggal dengan perdarahan post partum. Sedangkan di 
Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2014 terdapat 1 (Satu) ibu 
yang meninggal karena retensio placenta dan pada tahun 2015 
terdapat 5 (lima) kematian ibu yang kejadiannya pada ibu nifas.   
Rata–rata kejadian dikarenakan perdarahan post partum. 
Kejadian kematian ibu berada di rumah sakit setelah dirujuk dari 
Bidan Praktek Mandiri.  

Upaya pencegahan perdarahan post partum dapat 
dilakukan semenjak persalinan kala 3 dan 4 dengan pemberian 
oksitosin. Oksitosin dapat diperoleh dengan berbagai cara baik 
melalui oral, intranasal, intramusculer, maupun dengan 
pemijatan yang merangsang keluarnya hormon oksitosin. 

 *Sri Rahayu, *Desi Wijayanti ED, *Aris Sugiharto 
* Akbid Uniska Kendal  
** Dinkes Prov Jateng 

 

penelitian  Khairani. L, (2013) dari Lun,et al, (2002) 
menjelaskan bahwa perawatan pemijatan berulang bisa 
meningkatkan produksi hormon oksitosin. Efek dari pijat 
oksitosin itu sendiri bila dilihat reaksinya setelah 6-12 jam 
pemijatan. Salah  satu  upaya yang bisa merangsang hormone 
prolaktin dan oksitosin adalah melakukan pemijatan oksitosin. 
(Suryani.E, 2013). Selain pemberian dan pemijatan oksitosin 
dapat sebagai pencegah terjadinya perdarahan  juga dapat 
membantu meningkatkan produksi ASI. 

Pijat Oksitosin adalah suatu tindakan pemijatan tulang 
belakang mulai dari costa ke 5–6 sampai scapula akan 
mempercepat kerja syaraf para simpatis untuk menyampaikan 
perintah ke otak bagian belakang sehingga oksitosin keluar. 
Hormon oksitosin berguna untuk memperkuat dan mengatur 
kontraksi uterus mengompresi pembuluh darah dan membantu  
hemostasis ibu sehinggga mengurangi kejadian atonia uteri 
terutama pada persalinan lama. Kontraksi uterus yang kuat akan 
mengakibatkan proses involusi uteri menjadi lebih bagus. 
(Khairani.L, 2013). 

  

Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian adalah mengetahui pengaruh 

efektivitas pijat oksitosin terhadap involusi uteri dan produksi ASI 
pada ibu post partum di Kecamatan Kaliwungu Kebupaten 
Kendal. 

 

Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini memakai jenis kuantitatif dengan 

menggunakan desain quasi Eksperimen. Waktu dan tempat 
penelitian pada bulan Agustus – September  2016 di Kecamatan 
Kaliwungu Kabupaten Kendal. Populasi adalah ibu post partum 
yang melahirkan normal pada tahun 2015 di Kecamatan 
Kaliwungu yang berjumlah 709 orang.  Sampel dengan teknik 
non probability sampling dengan cara purposive sampling 
menggunakan rumus perhitungan Minimal Sampel Size 

(Lemeshow). 

 

Pengaruh Efektivitas Pijat Oksitosin terhadap Involusi Uteri dan 

Produksi Asi pada Ibu Post Partum di Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal 

 

Riset 

Perdarahan merupakan penyebab kematian ibu di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu yang 
salah satunya dilakukan di Jawa Tengah dengan program pendampingan ibu hamil (continuty of care/ CoC model). Mencegah 
perdarahan post partum bisa dengan pemberian oksitosin, pemberian oksitosin bisa berupa oral intranasal, intramusculer, maupun 
dengan pemijatan yang merangsang keluarnya hormon oksitosin. Hormon oksitosin dapat menimbulkan kontraksi uterus dan 
membantu produksi ASI. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh efektivitas pijat oksitosin terhadap involusi uteri dan produksi 
ASI pada ibu post partum. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan 43 ibu postpartum diberikan perlakuan dan 
43 ibu post partum sebagai kontrol. Sebagian responden produksi ASI meningkat pada responden yang dilakukan pemijatan dibuktikan 
dengan kenaikan berat badan dari berat badan lahir. Sedangkan involusi uteri menunjukan responden pada kelompok kontrol 
mengalami proses involusi tidak normal (37,2%) dan sisanya mengalami involusi normal. Kelompok intervensi menunjukkan proses 
involusi normal (62,8%) dan sisanya mengalami proses involusi tidak normal dibuktikan dengan penurunan tinggi fundus uteri sesuai 
teori. Pada ibu post partum yang dilakukan intervensi didapatkan hasil involusi uteri nomal dan produksi ASI meningkat sehingga ibu 
dapat memberikan ASI secara Eksklusif. 
Kata Kunci: Pijat Oksitosin, involusi uteri, produksi ASI, Ibu post partum 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis univariat, langkah selanjutnya dilakukan dengan 
uji bivariat  untuk melihat pengaruh efektivitas pijat oksitosin 
terhadap involusi uteri dan produksi ASI pada ibu post partum 
dengan menggunakan p-Value dari Chi-square. 
 

Hasil dan Pembahasan 
          Karakteristik responden meliputi umur dan pendidikan ibu 
post partum yang melahirkan di Puskesmas. 
Karakteristik ini secara lengkap dapat dilihat di tabel 4.1 

No Karakteristik Frequensi % 

1 Umur   

 a. < 25   tahun 12 14,0 

 b. 25-35 tahun 43 50,0 

 c. > 35   tahun 36 36,0 

2 Pendidikan   

 a. Tidak Sekolah 2 2,3 

 b. SD/SMP 41 47,7 

 c. SMA/SARJANA  43   50,0 

      Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik ibu  
 
Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa umur responden pada penelitian 
ini umur termuda yaitu usia 22 tahun dan tertua usia 54 tahun, 
sedangkan rata-rata berumur 33 tahun. Menurut Nursalam umur 
25-35 tahun merupakan umur yang cukup matang dalam 
perkembangan jiwa seseorang. Berdasarkan karakteristik umur 
tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan responden 
mempunyai produktivitas kerja tinggi dan sudah cukup matang.  

Tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SD/ SMP 
(50%) sedikit lebih tinggi dari SMA/ SARJANA (47,7%) dan 
Tidak Sekolah (2,3%). Tingkat pendidikan merupakan suatu 
proses pengembangan sumberdaya manusia.  Menurut Soekidjo 
(2007) pendidikan adalah salah satu faktor yang menjadi dasar 
untuk melaksanakan tindakan. Pendidikan pada dasarnya 
adalah proses belajar yang berarti didalam pendidikan terjadi 
proses pertumbuhan, perkembangan atau berubah arah ke lebih 
dewasa. Hasil penelitian menunjukkan sedikit lebih tinggi  
responden berpendidikan SD/ SMP. Lulusan SD/ SMP belum 
sesuai dengan standar asuhan yang ditetapkan, karena belum 
mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan  pengalaman 
belajar  secara formal seperti pada tingkat SMA/ Sarjana. 
 

Analisis Univariat  
1. Involusi Uteri 

Tabel 4.2 Distribusi prosentase Pengaruh pijat oksitosin 
terhadap  proses involusi uteri dilihat dari penurunan TFU 

Kategori Frequensi % 

Involusi Uteri Tidak Normal 33 38,4 

Involusi Uteri  Normal 53 61,6 

Total 86 100 

 
Dari tabel 4.2, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penurunan tinggi fundus uteri pada kelompok yang dipijat 
didapatkan 61,6 % normal dan 38,4 penurunan fundus uterinya 
tidak normal. 

 
Hal itu sesuai penelitian Khairani.L, (2013) dalam 

penelitiannya involusi uteri normal dengan tinggi fundus uterus 
(TFU) pada hari petama post partum 1 cm dibawah pusat. Pada 
hari ke lima post partum uterus menjadi 1/3 jarak antara 
sympisis ke pusat. Dan pada hari ke 10 fundus sukar diraba 
diatas sympisis. Selain penelitian Khairani L, (2013) juga sesuai 
teori yang diungkapkan Pillitery (2003) pijatan oksitosin dapat 
merangsang hipofisis anterior dan posterior untuk mengeluarkan 
hormon oksitosin. 

Hormon oksitosin akan memicu kontraksi otot polos 
uterus sehingga akan terjadi involusi uteri, sedangkan tanda jika  
ada reflek oksitosin adalah dengan adanya rasa nyeri karena 
kontraksi uteri. Teori diatas sejalan dengan penelitian dimana 
adanya kontraksi uteri yang kuat sebagai akibat dari intervensi 
peneliti berupa pijatan oksitosin yang menyebabkan penurunan 
tinggi fundus uteri pada responden yang normal 61,6%. 
Sedangkan responden yang penurunan tinggi fundus uteri tidak 
normal 38,4% karena tidak dilakukan pijat oksitosin. 
 
2. Produksi ASI 

Tabel 4.3 Distribusi prosentase Pengaruh pijat oksitosin 
terhadap  Produksi ASI dilihat dari BB ( berat badan) Bayi. 

Kategori Frekuensi % 

Produksi ASI tidak meningkat 40 46,5 

Produksi ASI Meningkat 46 53,5 

 
Dari tabel 4.3 menunjukan dalam produksi ASI meningkat 

53,5 % dengan melihat kenaikan Berat Badan dari BBL (Berat 
Badan Lahir) dan produksi ASI tidak miningkat 46,5 %. Hal itu 
sesuai penelitian E, Suryani, (2013) dalam penelitiannya 
produksi ASI terjadi peningkatan berat badan yang signifikan. 
 Seperti yang dikatakan SMF.Hanum (2015) dalam penelitiannya 
pijat oksitosin dapat mempengaruhi faktor fisiologis sehingga 
meningkatkan relaksasi dan tingkat kenyamanan pada ibu 
sehingga memicu produksi oksitosin dan mempengaruhi 
produksi ASI. Dalam Penelitian SMF. Hanum efek pijat oksitosin 
adalah sel kelenjar dipayudara mensekresikan ASI. 
 

Analisis Bivariat 

1. Pijat Oksitosin dengan Involusi Uteri  
Diharapkan bayi mendapat ASI sesuai dengan 

kebutuhan yaitu berat badan bayi bertambah dan bayi tertidur 
selama 2-3 jam setelah menyusu. Hal ini menunjukkan bahwa 
bila bayi menyusu semakin sering maka ASI yang diproduksi 
semakin banyak karena semakin tinggi kadar oksitosin pada 
peredaran darah yang akan merangsang prolaktin untuk 
memproduksi ASI (Roesli, 2008). 
 
Tabel 4.4 Tabulasi silang pijat oksitosin dengan involusi uteri 

 
Pijat Oksitosin 

Involusi Uteri  
Total  

Tidak Normal Normal 

Tidak dipijat 23 22 43 

Dipijat 10 33 43 

Total 33 53 86 

 

Riset 
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Dari tabel 4.4 menunjukkan Chi Squere didapatkan 
Continuity Corellationt sebesar  0.004. berarti dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh efektifitas  pijat Oksitosin dengan involusi 
uteri terlihat dari penurunan fundus uteri normal. Seperti 
dikatakan Hamrananni (2010) dalam penelitiannya involusi uteri 
pada pengamatan pertama sampai keempat didapatkan hasil 
ada hubungan yang bermagna anatara pijat oksitosin dengan 
involusi uteri, tetapi pengaruh pijat oksitosin terhadap involusi 
uteri berbeda setiap pengamatan. Sesuai dengan tujuan 
penelitian yaitu ada  pengaruh efektifitas pijat oksitosin dengan 
involusi uteri. 

Sedangkan dari penelitian Khairani, L (2013) ada 
pengaruh pijat oksitosin terhadap involusi terus pada ibu post 
partum. Sesuai dengan teori yang disampaikan Jordan (2014) 
dalam penelitian Khairani, L (2013) dikatakan bahwa oksitosin 
adalah suatu hormon yang memperbanyak masuknya ion 
kalsium kedalam intrasel. Keluarnya hormon oksitosin akan 
memperkuat ikatan aktin dan myosin sehingga memperkuat 
kontraksi uteri semakin kuat dan proses involusi uteri akan 
semakin bagus. 

 
2. Pijat Oksitosin dengan Produksi ASI 
 

 
Pijat oksitosin 

Produksi ASI   
Total  

Tidak 
Meningkat  

Meningkat 

Tidak dipijat 30 13 43 

Dipijat 10 33 43 

Total 40 46 86 

 
Analisis Chi Squere didapatkan Continuity Corellationt 

sebesar 0.000 berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
efektifitas pijat Oksitosin dengan peningkatan produksi ASI 
terlihat dari berat badan bayi lahir meningkat. Seperti dalam 
penelian E. Suryani ( 2013) ada pengaruh pijat oksitosin dengan 
peningkatan berat badan bayi dan lama tidur bayi. Sedangkan 
pada penelitian SMF. Hanum (2015) didapatkan prduksi ASI 
cukup setelah dipijat dan ada perbedaan yang signifikan antara 
produksi ASI ibu nifas yang dipijat dengan yang tidak. Sesuai 
teori Bobak, Pery dan Lawdermik (2005) dalam penelitian 
E.Suryani (2013) dikatakan berat badan bayi merupakan salah 
satu indikator kelancaran ASI. 

Dengan demikian untuk pijat oksitosin mempengaruhi 
involusi Uteri dan Produksi ASI  terlihat dari berbagai penelitian. 
Untuk itu kami berharap Kemmenkes yang khususnya Dinas 
Kesehatan Provinsi Jateng untuk memasukkan SOP (Standar 
Operasional Prosedur) pijat oksitosin pada SOP persalinan. 
 

Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Ada pengaruh efektivitas pijat oksitosin terhadap involusi uteri 

pada ibu post partum di Kecamatan Kaliwungu terlihat dengan 
uji statistik melalui chi squere dengan nilai p value   0,004  

2. Ada pengaruh efektivitas pijat oksitosin terhadap produksi ASI 
pada ibu post partum di Kecamatan Kaliwungu terlihat dengan 
uji statistik melalui chi squere dengan nilai p value 0,000 

 

Saran 
1. Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

a. Mematenkan pijat oksitosin sebagai standar pelayanan 
prosedur pada penanganan perdarahan post partum  

b. Mematenkan pijat oksitosin sebagai cara memperbanyak 
ASI. 

c. Memberi pelatihan pijat oksitosin pada tenaga kesehatan 
agar dapat menerapkan pada semua ibu bersalin 

2. Peneliti Lanjut 
Mendorong  penelitian lebih lanjut di tinjau dari need dan 
demand masyarakat terhadap pijat oksitosin dengan 
sampel dan metode yang berbeda sehingga akan diketahui 
perbedaan hasil pelaksanaannya. 
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Gambar Penyakit Kaki Gajah 

Bila kita mendegar atau membaca tentang penyakit kaki 
gajah, pasti dalam benak kita adalah fisik kaki seekor gajah 
yang identik dengan kaki yang besar, apa jadinya kalau kaki 
seseorang menyerupai kaki gajah? selanjutnya beragam 
pertanyaan akan muncul dalam benak kita, mengapa dan 
bagaimana hal itu bisa terjadi , apa penyebabnya, apakah 
penyakit tersebut menular, bagaimana mencegahnya, dan hal 
lain yang terkait dengan penyakit kaki gajah.    

Penyakit Kaki Gajah atau Filariasis merupakan penyakit 

menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia karena menjangkit di sebagian besar wilayah 

Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh cacing filaria yang 

menyerang saluran dan kelenjar getah bening yang dapat 

merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada 

tangan, kaki, glandula mammae, dan scrotum. Selain itu 

penyakit filarisis ini dapat menimbulkan cacat seumur hidup 

sehingga penderita bisa mengalami depresi berkepanjangan 

dan bisa mendapatkan stigma sosial dari lingkungan sekitarnya. 

Tri Dewi Kristini, SKM, MKes (Epid) 
Funsional Epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

 

Secara tidak langsung, penyakit yang ditularkan oleh 
berbagai jenis nyamuk ini dapat berdampak pada penurunan 
produktivitas kerja penderita, beban keluarga, dan menimbulkan 
kerugian ekonomi bagi negara yang tidak sedikit.   

Di Indonesia, sampai dengan tahun 2014 terdapat lebih 
dari 14 ribu orang menderita klinis kronis Filariasis 
(elephantiasis) yang tersebar di semua provinsi. Secara 
epidemiologi, lebih dari 120 juta penduduk Indonesia berada di 
daerah yang berisiko tinggi tertular Filariasis. Sampai akhir 
tahun tahun 2014, terdapat 235 Kabupaten/Kota endemis 
Filariasis, dari 511 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah 
kabupaten/kota endemis Filariasis ini dapat bertambah karena 
masih ada beberapa  kabupaten/kota yang belum terpetakan. 

Mereka yang terinfeksi filariasis bisa terbaring di tempat 
tidur selama lebih dari lima mingggu per tahun, karena gejala 
klinis akut dari filariasis yang mewakili 11% dari masa usia 
produktif. Untuk keluarga miskin, total kerugian ekonomi akibat 
ketidakmampuan karena filariasis adalah 67% dari total 
pengeluaran rumah tangga perbulan. 
 

 

Penyakit Kaki Gajah Atau Filariasis 
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Jenis dan Penyebab Filariasis  
Filariasis di Indonesia disebabkan oleh tiga spesies 

cacing filaria yaitu: a). Wuchereria bancrofti ; b) Brugia malayi;   
c). Brugia timori . Daerah Endemis Filariasis pada umumnya 
adalah daerah dataran rendah, terutama di pedesaan, pantai, 
pedalaman, persawahan, rawa-rawa dan hutan. 

 

 

Daur Hidup Cacing Filaria 
Secara umum daur hidup ketiga spesies cacing tersebut 

tidak berbeda. Daur hidup parasit terjadi di dalam tubuh 
manusia dan tubuh nyamuk. Cacing dewasa (disebut 
makrofilaria) hidup di saluran dan kelenjar limfe, sedangkan 
anaknya (disebut mikrofilaria) ada di dalam sistem peredaran 
darah. Mikrofilaria dapat ditemukan di dalam peredaran darah 
tepi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan periodisitas, pada 
umumnya periodisitas nokturna, yaitu banyak terdapat di dalam 
darah tepi pada malam hari, sedangkan pada siang hari banyak 
terdapat di kapiler organ dalam seperti paru-paru, jantung dan 
ginjal. 
1. Makrofilaria  

Makrofilaria (cacing dewasa) berbentuk silindris, halus 
seperti benang berwarna putih susu dan hidup di dalam 
sistem limfe. Cacing betina berukuran 55 - 100 mm x 0,16 
µm, bersifat ovovivipar dapat menghasilkan jutaan 
mikrofilaria.  Cacing jantan berukuran lebih kecil ± 55 µm x 
0,09 mm dengan ujung ekor melingkar. Makrofilaria dapat 
bertahan hidup cukup lama di dalam kelenjar limfe, dan dapat 
terjadi kerusakan sistem limfe ditempat tinggal cacing ini. 
Makrofilaria  akan mati dengan sendirinya setelah 5-7 tahun, 
tetapi kerusakan sistem limfe yang berat tidak dapat pulih 
kembali 

2. Mikrofilaria 
Cacing dewasa betina, setelah mengalami fertilisasi, 

mengeluarkan jutaan anak cacing yang disebut mikrofilaria. 
Ukuran mikrofilaria 200–600 µm x 8 µm dan mempunyai 
sarung. Secara mikroskopis, morfologi spesies mikrofilaria 
dapat dibedakan berdasarkan: ukuran ruang kepala serta 
warna sarung pada pewarnaan giemsa, susunan inti badan, 
jumlah dan letak inti pada ujung ekor.   

 
 

3. Larva Dalam Tubuh Nyamuk 
Pada saat nyamuk menghisap darah yang 

mengandung mikrofilaria, maka mikrofilaria akan terbawa 
masuk kedalam lambung nyamuk dan mikrofilaria 
melepaskan selubungnya, selanjutnya menembus dinding 
lambung lalu bergerak menuju otot atau jaringan lemak di 
bagian dada.  

Setelah ± 3 hari, mikrofilaria mengalami perubahan 
bentuk menjadi larva stadium 1 (L1), bentuknya seperti sosis 
berukuran 125-250 µm  x 10-17 µm, dengan ekor runcing 
seperti cambuk.   

Setelah ± 6 hari dalam tubuh nyamuk, larva tumbuh 
menjadi larva stadium 2 (L2) disebut larva preinfektif yang 
berukuran 200-300 µm x 15-30 µm, dengan ekor yang tumpul 
atau memendek. Pada stadium ini larva menunjukkan adanya 
gerakan.   

Hari ke 8 -10 pada spesies Brugia atau hari ke 10 - 14 
pada spesies Wuchereria, larva dalam nyamuk tumbuh 
menjadi larva stadium 3 (L3) yang berukuran ± 1400 µm x 20 
µm. L3 tampak panjang dan ramping disertai dengan gerakan 
yang aktif. Stadium 3 ini merupakan cacing infektif. 

 

Penularan 
Seseorang dapat tertular Filariasis, apabila orang 

tersebut mendapat gigitan nyamuk infektif. Proses perpindahan 
cacing filaria dari nyamuk ke manusia adalah sebagai berikut:  

1) Nyamuk yang mengandung larva infektif (larva stadium 
3L3) menggigit manusia,   

2) Larva L3 akan keluar dari probosisnya dan tinggal dikulit 
sekitar lubang gigitan nyamuk.  

3) Pada saat nyamuk menarik probosisnya, larva L3 akan 
masuk melalui lubang bekas gigitan nyamuk dan bergerak 
menuju ke sistem limfe.   

Berbeda dengan penularan pada malaria dan demam 
berdarah, proses terjadinya perpindahan larva L3 dari nyamuk 
ke manusia tersebut tidak mudah, sehingga rantai penularan 
cacing filaria pada suatu daerah tertentu juga tidak mudah. 

 Rantai penularan Filariasis pada suatu daerah juga 
dipengaruhi oleh perkembangan larva L3 dalam tubuh manusia 
menjadi cacing filaria dewasa, lama hidup dan kemampuan 
memproduksi anak cacing filaria (mikrofilaria) yang dapat 
menular (infektif). Makrofilaria dan Mikrofilaria Larva L3 
berkembang menjadi cacing dewasa (makrofilaria), kemudian 
cacing dewasa ini akan menghasilkan ribuan anak cacing 
(mikrofilaria) perhari. Cacing dewasa tidak menular, tetapi anak 
cacing yang berada di peredaran darah tepi akan terhisap oleh 
nyamuk yang menggigitnya dan kemudian ditularkan kembali 
pada orang lain.    
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Gambar Vektor Nyamuk Penyebab Filariasis 

 

 

 

 

 

 
   

Vektor 
Di Indonesia hingga saat ini telah diketahui terdapat 23 

spesies nyamuk dari 5 genus yaitu : Mansonia, Anopheles, 
Culex, Aedes dan Armigeres yang menjadi vektor Filariasis. 
Sepuluh spesies nyamuk Anopheles telah diidentifikasi sebagai 
vektor Wuchereria bancrofti tipe pedesaan. Culex 
quinquefasciatus merupakan vektor Wuchereria bancrofti tipe 
perkotaan. Enam spesies Mansonia merupakan vektor Brugia 
malayi. Semua nyamuk dpt jadi vektor penular filariasis 

Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan 
pemberantasan vektor Filariasis, perlu mengetahui bionomik 
(tata hidup) vektor yang mencakup tempat berkembang biak 
(breeding places), perilaku menggigit (mencari darah) dan 
tempat istirahat.  
 

Tempat perindukan nyamuk berbeda-beda tergantung 
jenisnya. Umumnya nyamuk beristirahat di tempat-tempat teduh, 
seperti semak-semak di sekitar tempat perindukan dan di dalam 
rumah pada tempat-tempat yang gelap.  

Sifat nyamuk dalam memilih jenis mangsanya berbeda-
beda, dapat hanya menyukai darah manusia (antropofilik), darah 
hewan (zoofilik), atau darah hewan dan manusia 
(zooantropofilik). Demikian juga mencari mangsanya berbeda-
beda, dapat hanya di luar rumah (eksofagik) atau dalam rumah 
(endofagik). Perilaku nyamuk ini dapat berpengaruh terhadap 
distribusi kasus Filariasis. Setiap daerah mempunyai spesies 
nyamuk berbeda-beda, dan pada umumnya terdapat beberapa 
spesies nyamuk sebagai vektor utama dan spesies lainnya 
hanya merupakan vektor potensial. 

 

Gejala Klinis Akut & Kronis 
Gejala klinis sangat bervariasi, mulai dari yang 

asimtomatis sampai yang berat. Hal ini tergantung pada daerah 
geografi, spesies parasit, respons imun penderita dan intensitas 
infeksi.  

Gejala klinis akut kaki gajah berupa: 
- Demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang 

bila istirahat dan timbul lagi setelah bekerja berat. 
- Pembengkakan kelenjar getah bening (tanpa ada luka) di 

daerah lipatan paha, ketiak tampak kemerahan, panas dan 
sakit. 

- Radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan 
sakit yang menjalar dari pangkal  kaki atau lengan ke arah 
ujung. 

- Pembesaran tungkai, lengan, buah dada, kantong buah zakar 
yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas. 

- Terjadi abses akibat seringnya menderita pembengkakan 
kelenjar getah bening, dapat pecah dan mengeluarkan nanah 
serta darah 

Sedangkan gejala klinis kronis kaki gajah berupa Pembesaran 
yang menetap pada tungkai, lengan, buah dada, buah zakar. 

Pengobatan 
Obat utama adalah dietilkarbamazin sitrat (DEC). DEC 

bersifat membunuh mikrofilaria dan juga cacing dewasa pada 

pengobatan jangka panjang. Hingga saat ini, DEC merupakan 

satu-satunya obat yang efektif, aman, dan relatif murah. DEC 

Berpengaruh cepat terhadap mikrofilaria dalam sirkulasi darah, 

melumpuhkan otot mikrofilaria, sehingga tidak bertahan hidup, 

mengubah dinding cacing sehingga mudah hancur oleh sistem 

pertahanan tubuh, DEC cepat diserap dari saluran cerna dan 

mencapai kadar maksimal dalam plasma darah setelah 4 jam 

dan dikeluarkan dari tubuh dalam waktu 48 jam 

 

Penanggulangan Filariasis 
Penanggulangan Filariasis merupakan upaya dalam mencapai 
eliminasi Filariasis, terdiri dari beberapa kegiatan pokok seperti 
surveilans kesehatan, penanganan penderita, pengendalian 
faktor risiko, dan komunikasi, informasi, dan edukasi. 

1. Surveilans kesehatan 
Penemuan penderita Filariasis dilaksanakan dengan 
melakukan survei penderita Filariasis kronis atau dengan 
kegiatan rutin lainnya. Secara teoritis, penemuan kasus klinis 
berdasar pada sebaran keberadaan penderita Filariasis klinis, 
dan identifikasi orang yang positif mikrofilaria serta analisis 
faktor yang mempengaruhinya. Penderita Filariasis klinis 
seringkali ada ditengah-tengah masyarakat, tanpa diketahui 
oleh petugas kesehatan, terutama di daerah yang jauh dari 
jangkauan pelayanan kesehatan. 

2. Penanganan penderita dalam penanggulangan Filariasis 
bertujuan mencegah dan membatasi kecacatan dan agar 
penderita mampu hidup lebih baik serta dapat berpartisipasi 
aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Secara khusus 
penanganan penderita bertujuan meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan petugas, penderita Filariasis dan 
keluarganya dalam penatalaksanaan penderita secara 
mandiri; menurunnya jumlah serangan akut pada penderita 
kronis; mencegah dan membatasi kecacatan dan tindakan 
medik (bedah) pada penderita Filariasis hidrokel.  

3. Pengendalian faktor risiko sumber penularan Filariasis utama 
yaitu manusia terinfeksi cacing filaria, dengan beberapa 
komponen yaitu Vektor (nyamuk yang infektif), Hospes 
(manusia dan hewan) serta  Lingkungan yang mendukung. 

4. Penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi 
adalah upaya menyusun rancangan strategis promosi 
kesehatan secara efisien dan efektif untuk mendukung 
eliminasi Filariasis tahun 2020 di Indonesia. 
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Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan 
upaya kesehatan yang semakin penting. Pada dasarnya setiap 
pekerjaan selalu ada bahaya yang mengancam manusia, 
mahluk hidup lainnya dan aset-aset disekitar. Kerugian/ risiko 
yang diakibatkan bervariasi dari yang sangat kecil sampai yang 
terbesar yaitu kematian. 

Berdasarkan data International Labour Organization 
(ILO) tahun 2013, satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 
detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit 
akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatatat angka 
kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
(PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun. 

Pelaksanaan K3 merupakan suatu bentuk upaya untuk 
menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman sehingga dapat 
mengurangi dan atau bebas dari penyakit akibat kerja serta 
kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal.  

Di dalam Undang-Undang  nomor 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh 
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan keja, moral dan kesusilaan, dan 
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 
serta nilai-nilai agama. Oleh karena itu untuk melindungi 
keselamatan pekerja, maka di setiap tempat kerja harus 
diselenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Hal 
tersebut selaras dengan undang-undang nomor 36  tahun 2009 
tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tempat kerja 
wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. 

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 
PER.05/MEN/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja telah diatur khusus pelaksanaan K3 dalam 
suatu sistem yang disebut sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja (SMK3).  Kemudian pada pasal 3 Permenaker 
tersebut dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang 
mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih 
dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh 
karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat 
mengakibatkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ledakan, 
kebakaran, dan pencemaran wajib menerapkan SMK3.   

Rumah sakit merupakan salah satu dari tempat kerja 
dengan beragam ancaman bahaya yang bisa mengancam 
keselamatan dan kesehatan, bukan sekedar pada tenaga kerja 
di rumah sakit, namun juga pada pasien, pengunjung, 
pengantar pasien, peserta didik dan masyarakat disekitar. 
Potensi bahaya di RS disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya yaitu faktor biologis (virus, bakteri, jamur, parasit), 
faktor kimia (antiseptik, reagent, gas anestesi), faktor ergonomi 
(lingkungan kerja, cara kerja dan posisi kerja yang salah), 
faktor fisik (suhu, cahaya, bisiing, listrik, getaran, dan radiasi), 
dan faktor psikososial (kerja bergilir, beban kerja, hubungan 
sesama pekerja/atasan) yang dapat mengakibatkan penyakit 
dan kecelakaan akibat kerja. (Depkes, 2010). sakit untuk 
mengendalikan bahaya resiko tersebut dengan 
mengaplikasikan sistem manajemen K3 di RS. 

 
  

Wildan Pahlevi, SKM 
Fungsional Adminkes pada RSUD Muntilan, Kabupaten Magelang 
 

Data dan fakta K3 RS menurut Standar K3 RS (Depkes, 
2010) yaitu: 
a. Secara Global : 

WHO: Dari 35 juta pekerja kesehatan : 
- 3 juta terpajan patogen darah (2 juta terpajan virus 

HBV, 0,9 juta terpajan virus HBC dan 170.000 terpajan 
virus HIV/AIDS). 

- Dapat terjadi : 15.000 HBC, 70.000 HBB & 1000 kasus 
HIV 

- Lebih dari 90% terjadi di negara berkembang. 
- 8-12% pekerja RS, sensitif terhadap lateks. 
- ILO (2000): Kematian akibat penyakit menular yang 

berhubungan dengan pekerjaan: Laki-laki 108.256 dan 
perempuan 517.404 

b. Di luar negeri : 
- USA : (per tahun) 5000 petugas kesehatan terinfeksi 

Hepatitis B 47 positif HIV dan Setiap tahun 600.000-
1.000.000 luka tusuk jarum dilaporkan (diperkirakan 
lebih dari 60% tidak dilaporkan) 

- SC-Amerika (1998) mencatat frekuensi angka 
kecelakaan akibat kerja di RS lebih tinggi 41% 
dibanding pekerja lain dengan angka kecelakaan 
akibat kerja terbesar adalah jarum suntik (NSI-Needle 
Stick Injuries) 

- Staf wanita RS yang terpajan gas anestesi, secara 
signifikan meningkatkan abortus spontan, anak yang 
dilahirkan mengalami kelainan kongenital (studi 
restrospektif di Rumah Sakit Ontario terhadap 8.032 
orang, tahun 1981-1985). 

- 41 % perawat RS mengalami cedera tulang belakang 
akibat kerja (occupational low back pain), (Harber P et 
al, 1985) 

c. Di Indonesia : 
- Gaya berat yang ditanggung pekerja rata-rata lebih 

dari 20 kg. Keluhan subyektif low back pain didapat 
pada 83.3 % pekerja. Penderita terbanyak usia 30-49: 
63.3%. (instalasi bedah sentral di RSUD di Jakarta 
2006) 

- 65.4% petugas pembersih suatu RS di Jakarta 
menderita Dermatitis Kontak Iritan Kronik Tangan 
(2004). 

- Penelitian dr. Joseph tahun 2005-2007 mencatat 
bahwa angka kecelakaan akibat kerja NSI mencapai 
38-735 dari total petugas kesehatan. 

- Prevalensi gangguan mental emosional 17.7% pada 
perawat di suatu Rumah Sakit di Jakarta berhubungan 
bermakna dengan stressor kerja. 

- Insiden akut secara signifikan lebih besar terjadi pada 
Pekerja Rumah Sakit dibandingkan dengan seluruh 
pekerja di semua kategori (jenis kelamin, ras, umur 
dan status pekerjaan. (Gun 1983). 

Berdasarkan data-data yang ada Insiden akut secara 
signifikan lebih besar terjadi pada Pekerja RS dibandingkan 
dengan seluruh pekerja di semua kategori (jenis kelamin, ras, 
umur dan status pekerjaan) (Gun 1983). 

 

Peran Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit 
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Pekerja RS berisiko 1.5 kali lebih besar dari golongan 
pekerja lain. Probabilitas penularan HIV setelah luka tusuk jarum 
suntik yang terkontaminasi HIV 4:1000. Risiko penularan HBV 
setelah luka tusuk jarum suntik yang terkontaminasi HBV 27-
37:100. Risiko penularan HCV setelah luka tusuk jarum suntik 
yang mengandung HCV 3-10:100. 

Apabila kita cermati dari pembahasan di atas maka 
peran  SMK3 di RS sangatlah penting diantaranya yaitu : 

1. Sebagai upaya untuk mengendalikan, meminimalisasi dan 
bila memungkinkan meniadakan potensi bahaya di 
Lingkungan RS karena pekerja, pengunjung, pasien dan 
masyarakat sekitar RS berharap mendapatkan 
perlindungan dari gangguan kesehatan dan kecelakaan 
kerja, baik dari dampak proses kegiatan pemberi pelayanan 
maupun karena kondisi sarana dan prasarana yang ada di 
rumah sakit yang tidak memenuhi standar. 

2. Sebagai upaya untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan 
rumah sakit sehingga masyarakat bisa mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang terbaik. 

3. Sebagai upaya meningkatkan citra & kelangsungan hidup 
RS. 

Pada umumnya penerapan pelaksanaan SMK3 di RS 
masih belum optimal, terutama di RS daerah. Hal ini terkait 
adanya beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: 
1. Kuantitas dan Kualitas sumberdaya manusia relatif masih 

rendah. 
Masih kurangnya tenaga kesehatan di RS, maka  

banyak tenaga kesehatan yang masih diberikan tugas 
rangkap. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan 
kelelahan. Di sisi lain, sebagai pemberi jasa pelayanan 
kesehatan, rumah sakit beroperasi 24 jam. Dengan demikian 
pelayanan di rumah sakit menuntut adanya pola kerja 
bergilir. Pola kerja yang berubah juga dapat mempengaruhi 
kehidupan psikis seseorang. Beban psikis ini dalam jangka 
waktu lama dapat menimbulkan stress.  

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
membutuhkan tenaga ahli yang terampil. Kualitas SDM yang 
relatif rendah tercermin dalam latar belakang tingkat 
pendidikannya. Tanpa tenaga kerja yang berkualitas maka 
pelayanan  kesehatan yang makin canggih justru dapat 
menimbulkan kesulitan. Kemampuan mengoperasikan alat-
alat modern secara aman menjadi sangat terbatas dan 
dapat menyebabkan kecelakaan kerja.Selain itu kesadaran 
terhadap masalah K3 juga relatif rendah, masih jarang sekali 
rumah sakit yang mempunyai tenaga berpendidikan K3 baik 
yang sarjana maupun yang pasca sarjana.   

2. Penerapan SMK3 di RS memerlukan dana yang tidak 
sedikit. Sebagian besar RS daerah belum bisa 
melaksanakan SMK3 secara menyeluruh, tetapi hanya bisa 
dipenuhi secara bertahap. Apabila terjadi penyakit akibat 
kerja atau kecelakaan akibat kerja maka risiko dan biaya 
yang harus ditanggung oleh RS tentunya akan lebih besar 
dan lebih merugikan RS. 

3. Lemahnya data dan informasi yang berkaitan dengan K3, 
menyulitkan untuk menerapkan prioritas dan konsentrasi 
penanganan masalah kecelakaan kerja. K3RS merupakan 
program yang belum semua rumah sakit melaksanakan 
dengan benar, sehingga kegiatannya belum terarah. Oleh 
karena itu, data tentang angka kecacatan, kesakitan dan 
kematian akibat kerja belum ada di rumah sakit. 

 

4. Masih banyaknya RS daerah yang menerapkan SMK3 RS 
hanya untuk kepentingan akreditasi saja sehingga 
pencatatan dan pelaporan K3 serta monitoring dan 
evaluasi belum dilaksanakan. Dampaknya adalah standar 
operasional prosedur atau pedoman SMK3 di RS yang 
tidak berfungsi sebagaimana mestinya, contoh: ketika 
terjadi kecelakaan ditempat-tempat yang berpontensi 
bahaya di RS maka tidak didata, dan masih banyak yang 
bingung harus lapor ke siapa dan harus bagaimana. 

Kesimpulan: 
1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

merupakan faktor yang memegang peranan penting 
dalam pelayanan rumah sakit diantaranya: 
a. Sebagai upaya mengendalikan, meminimalisasi dan 

bila memungkinkan meniadakan potensi bahaya di 
Lingkungan RS karena pekerja, pengunjung, pasien 
dan masyarakat sekitar RS berharap mendapatkan 
perlindungan dari gangguan kesehatan dan 
kecelakaan kerja, baik dari dampak proses kegiatan 
pemberi pelayanan maupun karena kondisi sarana dan 
prasarana yang ada di rumah sakit yang tidak 
memenuhi standar. 

b. Sebagai upaya untuk selalu meningkatkan mutu 
pelayanan rumah sakit sehingga masyarakat bisa 
mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. 

c. Sebagai upaya meningkatkan citra dan kelangsungan 
hidup RS. 

2. Pada umumnya penerapan pelaksanaan SMK3 di RS 
masih belum optimal. Hal ini terkait adanya beberapa 
kendala yang dihadapi, diantaranya karena masalah 
SDM, Anggaran dan proses pelaksanaan SMK3 di RS. 

3. Penerapan SMK3 tentu tidak mudah dilakukan oleh 
sebuah RS. Perlu keseriusan dari semua pihak dan RS 
harus selalu mengupayakan peningkatan sistem 
manajemen K3. Cara memperbaiki sistem yang ada 
terutama dimulai dengan komitmen dari semua pihak di 
RS untuk membudayakan K3 di RS, tingkatkan 
pengetahuan K3, kesadaran akan K3 dan potensi 
bahaya sehingga diharapkan dapat mengendalikan dan 
meminimalisasi potensi-potensi bahaya yang mungin 
timbul dan mengancam jiwa dan kehidupan pegawai RS, 
pasien, pengunjung maupun masyarakat yang berada di 
sekitar wilayah RS.  
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Pelaksanaan Diklat Teknis berguna untuk mencapai 
persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk 
pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi Teknis adalah 
kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu 
untuk pelaksanaan tugas masing-masing.  Diantaranya 
adalah: 
a) Diklat teknis bidang umum/administrasi dan manajemen 

yaitu diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau 
penguasaan pengetahuan di bidang pelayanan teknis 
yang bersifat umum dan di bidang administrasi dan 
manajemen dalam menunjang tugas pokok instansi 
yang bersangkutan. 

b) Diklat teknis substantif yaitu diklat yang memberikan 
ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis 
yang berhubungan secara langsung dengan 
pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. 

Pengalaman penulis saat mengikuti Diklat Teknis 
Presentasi Berbasis Multimedia, bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas PNS dalam penggunaan 
multimedia diantaranya penyampaian informasi berupa 
presentasi yang didukung dengan kelengkapan teks, grafis, 
animasi, gambar dan audio/ video.    

Pelatihan dengan peserta perwakilan masing- 
masing OPD Pemprov Jawa Tengah diikuti dengan 
semangat dan mempunyai komitmen yang baik dalam 
meningkatkan kompetensi individu sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan organisasi dalam menjalankan 
tugas sebagai PNS. 

Pengembangan diklat-diklat teknis berbasis 
kompetensi adalah salah satu amanah dari UU ASN dalam 
rangka pemenuhan hak bagi pegawai ASN untuk 
mengembangkan kompetensi dan juga terkait dengan 
pengembangan karier pegawai ASN.  

Pelatihan berbasis kompetensi sangat diperlukan 
dalam pengembangan SDM aparatur karena pelatihan 
yang dilakukan secara  konvensional hanya menghasilkan 
peserta pelatihan memiliki “pengetahuan mengenai apa”. 
Sementara  pelatihan yang berbasis kompetensi 
memungkinkan peserta setelah selesai, tidak sekedar 
mengerti, akan tetapi  “dapat melakukan sesuatu” yang 
diaplikasikan pada pekerjaannya. 

Pengembangan karier PNS kedepan diharapkan   
mempertimbangkan kompetensi yaitu: 1. Kompetensi teknis 
yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 
pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara 
teknis. 2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat 
pendidikan dan pelatihan struktural atau manajemen dan 
pengalaman kepemimpinan. 3. Kompetensi sosial kultural 
yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan 
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya 
sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

Kita akan melihat hasilnya, selain diklat akan 
mampu meningkatkan kompetensi, juga diharapkan 
meningkatkan citra PNS untuk masa yang akan datang… 

 

 

Diklat Teknis Berbasis Kompetensi PNS…….                   
Pentingkah??? 
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Diseminasi Informasi 

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 
kunci keberhasilan Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya 
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos 
kerja yang produktif, terampil. kreatif, disiplin dan professional.  
Salah satu bentuk peningkatan kompetensi pegawai, dilakukan 
melalui program pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan 
pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan 
produktivitas, efektivitas dan efesiensi organisasi.  Pendidikan dan 
pelatihan ini dapat diberikan secara berkala agar setiap pegawai 
dapat meningkatkan kompetensinya, sekaligus dapat 
meningkatkan kinerja organisasi. Untuk itu perlu dilakukan 
pendidikan dan pelatihan, baik prajabatan, teknis, fungsional 
maupun kepemimpinan.   

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berimplikasi pada perubahan 
kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) ASN. Dalam UU ASN 
tersurat bahwa pegawai ASN merupakan aset negara, bukan 
pekerja. Sebagai konsekuensinya ASN harus ditingkatkan  
kualitasnya. Fenomena yang terjadi adalah kualitas PNS di negeri 
kita masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di 
dunia. Gap kompetensi pegawai PNS Indonesia dibandingkan 
dengan negara-negara maju adalah berupa kompetensi teknis, 
manajerial, dan sosio-kultural. 

 

Konsekuensi dengan adanya UU ASN adalah bahwa setiap 
PNS memiliki hak untuk mengembangkan kompetensinya sesuai 
dengan kebutuhan pribadi maupun organisasi.  Bahkan dinyatakan 
pula dalam pasal 70 ayat 4 UU ASN bahwa setiap Instansi 
Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi 
tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan 
instansi masing-masing. 

Saat ini, diklat menjadi suatu kewajiban bagi ASN, 
mengingat pengembangan kapasitas dalam tugas pokok dan 
fungsinya. Sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur 
(www.antaranews.com,17 April 2017), mewajibkan seluruh 
Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pelatihan, minimum selama 
20 jam sepanjang setahun demi meningkatkan kapasitas para 
pamong. Kebijakan itu diambil setelah Menteri mengetahui 
sebanyak 64 persen dari sekira 4,5 juta ASN di seluruh Indonesia 
hanya memiliki kemampuan administrasi saja. Menurutnya, 
kemampuan ASN harus ditingkatkan, tidak hanya menjadi tukang 
ketik di kantor. 

 

http://www.antaranews.com/
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Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin 
berkembang pesat. Berbagai terobosan pengembangan aplikasi 
sistem untuk digunakan sebagai sarana percepatan dalam 
pencatatan, pengolahan dan pelaporan data. Di lingkungan 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sendiri telah banyak 
jenis aplikasi, baik daerah maupun aplikasi terpusat yaitu 
bersumber dari Kemenkes RI. Sehingga menjadikan 
kompleksitas semakin tinggi terhadap penanganan dan 
pemanfaatn dari aplikasi tersebut.  

Pertanyaan yang muncul “EFISIENKAH  APLIKASI 
TERSEBUT”?  

Dengan banyaknya aplikasi yang muncul, masing-
masing program telah mengembangkan aplikasi sendiri-sendiri 
tanpa mempedulikan Brandware, sarana pendukung, dan SDM 
yang ada. Kesemuanya itu tidak lagi didasari perencanaan yang 
matang dalam proses pengembangan sistem, yang penting 
memacu percepatan pencatatan dan pelaporan dari masing-
masing program itu sendiri. Tanpa melihat lagi sistem yang 
sedang berjalan di puskesmas selaku user atau sumber data. 

Hingga pada akhirnya permasalahan muncul dan aplikasi  
menjadi terabaikan, mengingat user tidak mampu lagi untuk 
mengakses dan menginput aplikasi secara bersamaan. Data 
yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi tidak lagi 
real time, hingga perencanaan program tidak berdasar data 
yang ada, namun hanya melihat program di tahun sebelumnya 
yang kadang tidak lagi relevan dengan situasi dan keadaan saat 
itu. Selain itu, akan berpotensi terjadinya redundant data (data 
kembar/ duplikasi), sehingga informasi yang dihasilkan juga 
tidak sesuai kenyataan yang saat ini terjadi. 

Interoperabilitas merupakan aplikasi yang saling 
terkoneksi. Aplikasi sistem informasi menjadi tuntutan mendesak 
dalam pengembangan e-Goverment saat ini. Hal ini disebabkan 
oleh adanya kebutuhan data multisektoral yang semakin 
meningkat dalam rangka pengambilan kebijakan untuk 
mengatasi problem yang melibatkan data dari antar program 
terkait.  

Heri Sutrisno, SKom, MKom 
Seksi Manajemen Informasi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

Interoperabilitas dengan Bridging System…                          

Lebih Efisien 
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Sementara kondisi aplikasi di lingkungan Dinas 
Kesehatan Jawa Tengah, umumnya masih bersifat sektoral, 
terpisah-pisah, tidak dapat saling berkomunikasi, dan heterogen. 
Interoperabilitas antar aplikasi e-Goverment menjadi hal penting 
yang perlu segera dicari solusinya agar problem pengembangan 
e-Goverment di Dinas Kesehatan Jawa Tengah dan umumnya di 
Indonesia tidak berlarut-larut. 

Interoperabilitas secara teknis menggambarkan 
kemampuan dua atau lebih sistem untuk saling tukar menukar 
data atau informasi dan saling dapat mempergunakan data atau 
informasi yang dipertukarkan tersebut. 

Interoperabilitas bukanlah berarti penentuan atau 
penyamaan penggunaan platform perangkat keras, atau 
perangkat lunak semisal operating system tertentu misalnya, 
bukan pula berarti penentuan atau penyeragam- 
an database yang akan dipergunakan dalam penyimpanan data, 
dan juga bukan berarti penentuan atau penyeragaman 
penggunaan bahasa pemrograman dalam pengembangan 
sistem informasi pemerintahan. 

Makalah ini merupakan hasil review implementasi dan 
analisa terhadap aplikasi yang berjalan untuk mengungkap 
perkembangan e-Gov di Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 
problem interoperabilitas yang dihadapi, dan bagaimana model 
interoperabilitas antar aplikasi e-Gov dapat dibangun dengan 
mengimplementasikan model Bridging (web services).  

Para programer data kesehatan di Dinas Kesehatan Kab/ 
Kota bersepakat untuk mengembangkan konsep integrasi 
sistem dengan metode Bridging system menggunakan Web 
Service. Diawali pembuatan mapping variable dan paramater 
yang akan menjadi pedoman bagi para programer di Kab/ Kota 
dalam mengkofigurasi ke dalam aplikasi yang sedang berjalan. 
Hal ini dianggap cukup efisian terhadap interoperabilitas semua 
aplikasi berbasis online maupun offline, sehingga tidak lagi 
mengakses beberapa aplikasi untuk kegiatan inputing data, 
namun cukup satu akses aplikasi, kemudian datanya terupdate 
secara otomatis ke dalam aplikasi yang terkait. 
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Secara umum ke depan direncanakan konsep integrasi 

dengan metode Bridging (Web Service) dengan beberapa 

program yang berbasis aplikasi. Implementasi dilakukan terlebih 

dahulu terhadap proses pencatatan dan pelaporan data 

kesehatan di tingkat Kab/ Kota berupa pengembangan Bridging 

System Data Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diawali dengan 

beberapa indikator termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa 

Tengah. Keuntungan konsep integrasi dengan metode Bridging 

System, waktunya menjadi lebih efisien, karena tidak perlu lagi 

menginput data yang sama dari berbagai aplikasi yang ada. 

  

dibeberapa aplikasi, dan kemungkinan terjadinya redundansi 
data dapat dihindari. Terkait dengan pemanfaatan data maka 
dapat langsung dijadikan sebagai bahan peencanaan 
program/kegiatan serta dalam pengambilan keputusan secara 
cepat.  

Dengan konsep bridging system tersebut, maka sudah 
sepantasnya kita mengubah cara berpikir secara sektoral, 
terpisah-pisah dan heterogen yang mengembangkan aplikasi 
sendiri-sendiri dengan tujuan awal untuk mempermudah 
pencatatan dan pelaporan data kesehatan, namun justru tidak 
efisien untuk Puskesmas selaku user atau sumber data.  
 

Gambar. Tampilan Dashboard Informasi dari Berbagai Program Kesehatan 
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Rokok, adalah satu kata yang dapat menciptakan pro 

dan kontra, satu kata yang katanya bisa membuat petani menjadi 

makmur, satu kata yang katanya dapat menciptakan lapangan 

kerja, satu kata yang katanya dapat membuat yang merokok 

menjadi nikmat, satu kata yang dapat membuat orang yang tidak 

suka menjadi jengah, satu kata yang dapat menimbulkan 

berbagai macam penyakit, bahkan satu kata yang dapat 

menjadikan kelompok tertentu bersikeras menghapus/ 

menghilangkan kalimat: rokok merupakan zat adiktif, pada salah 

satu ayat dalam undang-undang kesehatan, sehingga dengan 

terpaksa mereka harus berusan dengan hukum. Paling utama 

adalah rokok merupakan satu kata yang sudah pasti membuat 

produsennya menjadi kaya raya. 

Tidak ada kata lain sebagai ungkapan heroik dari satu kata 

itu kecuali  LUAR BIASA. Memang sungguh luar biasa, semua hal 

yang terjadi tersebut merupakan kedigdayaan dari sebuah produk 

yang dapat menghipnotis banyak orang, agar terus menikmatinya 

tanpa memikirkan dampak kesehatan yang sewaktu-waktu bisa 

terjadi dan bahkan dapat mengancam jiwanya. 

Bahkan oleh seorang penyair kondang (Taufik Ismail), satu 

kata tersebut diibaratkan sebagai “TUHAN SEMBILAN SENTI”. 

Tuhan.......ya memang seperti tuhan, dimana saja para perokok 

berada, barang itu selalu dibawa, ditepuk-tepuk, dielus-elus dan 

ditimang-timang sebelum dibakar untuk dihisap dan mungkin tidak 

terlalu salah kalau ada yang mengatakan sebagai “istri kedua”. 

Ada pecandu rokok yang lagi asyik ngobrol dengan sesamanya 

berkelakar “mending kehilangan istri dari pada disuruh berhenti 

merokok”. Busyet deh...sungguh ampuh satu kata itu sehingga 

dapat menjadikan pengagumnya lupa diri atau sengaja 

melupakan dirinya dan juga ngalup terhadap istrinya. 

Bahkan beberapa oknum perokok, di saat bedug magrib di 

Puasa Romadlon, adalah merupakan barang yang pertama kali 

disentuh dan dibelai-belai untuk kemudian dihisap sebelum 

membatalkan puasa dengan minum atau makan, apalagi 

mengambil air wudlu. Maka sudah sepantasnya dan sangat wajar 

apabila satu kata itu dikatakan sebagai tuhan sembilan senti bagi 

orang-orang yang menikmatinya. 

Banyak orang yang telah mengetahui bahaya rokok, 

bahkan penikmatnyapun tahu tentang hal ini. Akan tetapi sayang 

seribu sayang, Tuhan menciptakan tembakau sebagai bahan 

dasar rokok yang apabila dihisap, tidak secara langsung atau 

seketika membuat yang menghisap menjadi sakit atau bahkan 

mati. Tapi memang begitulah mungkin rahasia Ilahi agar 

kahidupan ini menjadi lebih berwarna dengan berbagai macam 

cara manusia menyikapinya. Terlepas dari anggapan, persepsi, 

keinginan, bahkan keyakinan dari setiap insan dalam menyikapi 

hal tersebut, rokok tetaplah rokok  yang secara  ilmiah merupakan 

 

 

  

Aris Sugiharto 
Ketua Bidang II  IAKMI Jawa Tengah, 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Penggiat Tobacco Control, 
Kandidat Doktor Ilmu Kedokteran/ Kesehatan Undip 

 

faktor risiko terjadinya berbagai macam penyakit, terutama 

penyakit tidak menular/ penyakit kronis yang notebene sulit atau 

tidak bisa disembuhkan. 

Merokok pada awalnya merupakan sebuah perilaku coba-
coba dengan berbagai macam pengaruh. Bisa karena pengaruh 
iklan, teman, keluarga, lingkungan, orang yang dikagumi dan lain 
sebagainya. Terutama iklan rokok, sesungguhnya lebih ditujukan 
kepada para remaja dan generasi muda, dengan berbagai 
macam kalimat propaganda diplomatis yang dapat membius 
alam fikir para remaja.  

Remaja atau anak baru gede akan menyikapi kata-kata 
tersebut dengan berbagai macam persepsi. Ada yang 
menganggap  iklan itu tidak penting dengan berkata “aahh itu 
hanya kalimat yang tidak penting, emang gue pikirin”. Tetapi 
banyak juga yang mengolah kalimat tersebut ke dalam alam 
pikirnya seperti “kalau aku mau dikatakan pria yang punya selera, 
aku harus merokok seperti di iklan itu dong” atau “ini adalah 
maha karya Indonesia, berarti aku harus mendukungnya dengan 
cara menghisapnya” atau dengan berbagai macam cara berfikir 
dengan olah fikirnya sendiri yang acapkali keliru. 

Mereka tidak menyadari bahwa perilaku coba-coba 
tersebut dapat menjadikannya penikmat semu, karena yang 
mereka coba mengandung zat adiktif penyebab kecanduan. 
Berapa juta remaja berperilaku seperti ini setiap harinya, dan 
berapa batang rokok yang bisa mereka habiskan walaupun 
awalnya hanya merupakan coba-coba.  

Waaah berhasil dong. Yaaa....memang menjadi berhasil 
dan itulah susungguhnya tujuan dari iklan rokok tersebut. 
Walaupun para pembuat iklan berkilah bahwa iklan tersebut 
“bukan ditujukan untuk kalangan anak dan remaja”, tapi siapakah 
yang dapat menjamin kalau iklan itu tidak dibaca dan dinikmati 
oleh anak-anak dan remaja. Nonsen......itu hanyalah ungkapan 
permisif yang sangat diplomatis. Karena sesungguhnya perokok 
dewasa tidak perlu diiklani, karena mereka sudah kecanduan 
nikotin dan sampai ke lubang semutpun yang namanya rokok 
akan tetap dicari. 

Mau diakui atau tidak, anak-anak, remaja dan para 
generasi muda merupakan sasaran tembak iklan rokok karena 
mereka adalah pelanggan tetap hari esok. Hal ini diakui sendiri 
oleh raja rokok dunia Philip Morris, melalui orang 
kepercayaannya menyatakan bahwa “Remaja hari ini adalah 
calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok 
memulai merokok ketika usia remaja. Pola merokok remaja 
sangatlah penting bagi Phillip Morris”.  

Sebuah dilema memang, karena industri rokok sudah 
kadung dianggap memberikan kontribusi cukup besar pada 
keuangan negara melalui cukainya. Padahal yang tidak pernah 
dipikirkan atau sengaja tidak terpikirkan oleh hampir semua 
kalangan, baik masyarakat atau bahkan pemerintah sendiri, 
bahwa beban ekonomi keluarga karena belanja rokok 
sesungguhnya sangat berat (terutama keluarga kurang mampu).  

 

 

MEROKOK: Sebuah Dilema (Keinginan atau 
Keterpaksaan), Mereka Hanyalah KORBAN 
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Hitungan secara ilmiah dari peneliti, biaya tersebut sekitar 
4,5 kali lipat dari cukai yang diterima (soewarta Kosen, 2016), dan 
diprediksi beban cost treatment yang harus dikeluarkan untuk 
pengobatan penyakit akibat asap rokok terus meningkat, seiring 
meningkatnya cukai yang diterima negara, karena perokok setiap 
tahunnya juga  meningkat. Artinya beban ekonomi kesehatan 
akibat dampak penyakit yang ditimbulkannya melebihi cukai yang 
didapatkan. 

Hitung-hitungan secara sederhana yang merupakan biaya 
langsung konsumsi rokok pada tingkat rumah tangga/ individu 
sebagai berikut:  

 Asumsi 10 batang/orang/hari atau 300 batang/orang/bulan 
dengan harga per batang  Rp.1000~ Rp.2000.  

 Perokok aktif  61,4 juta orang (tahun 2013) berarti 
membelanjakan 18,4 trilyun rupiah per bulan atau 220,8 trilyun 
rupiah per tahun. 

 Perokok aktif tahun 2014, meningkat sebanyak kurang lebih 75 
juta orang, berarti tinggal mengalikan saja berapa triliun belanja 
rokoknya. 

 Dari total perokok aktif tersebut, 60% nya adalah masyarakat 
kurang mampu. (Soewarta Kosen, 2013) 

Sebagian dari 60% rakyat miskin tersebut merupakan 
rakyat miskin kategori ekstrim yang berpenghasilan kurang lebih 2 
(dua) dolar per hari atau sekitar Rp. 25.000–35.000/hari atau 
penghasilan rata-rata Rp. 500.000-750.000/bulan. Jelas untuk 
makan keluarga sehari-hari saja sudah megap-megap. Dapat 
dibayangkan kalau dengan terpaksa mereka tetap harus membeli 
rokok karena memang neurotransmiter otaknya sudah ”keracunan 
nikotin” dan selalu meminta nikotin, sekalipun mereka hanya 
mempunyai uang pas-pasan.  

Pertanyaannya, apakah hal ini merupakan sebuah 
KEINGINAN atau KETERPAKSAAN yang dengan terpaksa harus 
tetap memenuhi kenikmatan semu otaknya, dengan terus 
menghisap rokok. Yang pasti, bahwa rakyat miskin akan tetap 
miskin dan sebaliknya produsen rokok akan semakin kaya raya.  

Maka jangan pernah heran kalau di koran-koran atau 
diumumkan di TV, ada pengusaha rokok menjadi orang terkaya di 
Indonesia. Ya jelas dong karena yang diproduksi adalah sesuatu 
yang menyebabkan kecanduan dan “memaksa” para perokok 
untuk tetap menjadi perokok seumur hidupnya.  

Kalau sudah begini apakah tidak boleh bila ada orang yang 
bilang “ihh jahat banget ya rokok itu, sampai-sampai “memaksa” 
orang miskin yang tidak punya uang, untuk terus mencari cara 
agar tetap bisa merokok”. Lha memang itulah kenyataan yang 
ada, selalu tidak pernah disadari atau memang sengaja pura-pura 
tidak menyadari, karena pengaruh nikotin sangatlah kuat 
mengalahkan segalanya. 

Bagi para pecandu rokok, jangan pernah menganggap 
bahwa mereka membeli rokok, akan tetapi lebih tepat kalau 
dikatakan sebagai “penyumbang”, dengan diberi imbalan sesuatu 
yang menyebabkan ketagihan, sehingga jadilah mereka sebagai 
penyumbang hakiki kepada produsen rokok, sampai ada keajaiban 
yang memang membuat mereka terpaksa berhenti merokok, 
misalnya karena sakit jantung dan pembuluh darah, kanker, 
penyakit paru obstruktif kronik dan penyakit kronik lainnya atau 
karena hal lain yang menjadikan mereka berhenti merokok. 

Memang sungguh miris kalau dinalar secara mendalam. 
Betapa tidak, negara yang dianggap sebagian orang lebih sekuler 
seperti Amerika Serikat, Kuba, Meksiko, Selandia Baru dan 
banyak lagi lainnya, mau melindungi kesehatan masyarakatnya 
dan dengan tegas meratifikasi kesepakatan global dalam bentuk 
FCTC (Framework Conventions on Tobacco Control).  

 
  

Dengan diratifikasinya FCTC tersebut, mereka secara 
otomatis mendukung kesepakatan global yang di dalamnya 
memuat komitmen antara lain tobacco kills, tobacco causes 
addiction, tobacco targets on youth, profitting from death, 
profitting from poor (WHO). 

Artinya negara-negara tersebut telah membuat peraturan 
yang sangat ketat, mulai dari peraturan untuk produsen rokok, 
iklan rokok, penjualan rokok sampai dengan peraturan bagi para 
penikmat rokok sehingga mereka tidak bisa dengan leluasa 
melakukan aktivitas yang berhubungan dengan perokokan. 

Oleh karena adanya kesepakatan tersebut, membuat 
para raja rokok dunia berbondong-bondong lari ke Bumi 
Indonesia, karena di negara asalnya, mereka tidak bisa leluasa 
lagi. Dikatakan oleh penyair kondang (Taufik Ismail) bahwa 
Indonesia adalah surga luar biasa ramah bagi para perokok dan 
surga kultur pengembangbiakan nikotin paling subur di Dunia. 
Maka sangat wajar apabila mereka dengan gagah berani 
menguasai, mengakuisisi dan mengambil alih produksi rokok 
maha besar yang ada di Indonesia.  

Walaupun berbagai kenyataan permasalahan kesehatan 
terkait asap rokok tersebut benar-benar terjadi, tidak 
menyurutkan niat sebagian orang untuk menjadikan industri 
rokok sebagai industri unggulan dan dikuatkan pula dengan 
tidak diratifikasinya FCTC, bahkan Indonesia adalah satu-
satunya Negara di Asia yang belum mau menandatangani 
kesepakatan global tersebut. 

Alasan-alasan yang selalu dijadikan pertimbangan untuk 
tidak diratifikasinya FCTC, sebagai berikut: 
 Katanya penerimaan cukai rokok sangat besar. 
 Lapangan pekerjaan yang kurang, sehingga industri rokok 

seolah-olah memberikan semacam jalan keluar untuk 
mengatasi pengangguran. 

 Katanya banyak event-event sosial, olah raga maupun 
budaya yang hanya mampu disponsori oleh industri rokok. 

 Katanya Indonesia sebagai penghasil tembakau yang cukup 
besar sebagai sumber daya alam. 

 Katanya dll...dll...dll.... 
Mungkin dengan alasan “katanya” itulah, sebagian 

kelompok ”ngotot” menginginkan supaya industri rokok harus 
tetap menjadi industri unggulan karena mereka menganggap 
banyak keuntungan yang diperoleh, tanpa berfikir dampak 
kesehatan dan tidak disadari juga telah andil bagian dalam 
”pemiskinan” masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. 

Alasan-alasan tersebut merupakan peluang sangat 
strategis dan sangat disenangi oleh para produsen rokok, 
sehingga mereka tetap punya ruang dan kesempatan untuk 
membuat eksis industri rokoknya. 

Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai dilema ataukah 
ironi, bahwa kalangan industri rokok sediri menyatakan kalau 
rokok bahaya untuk kesehatan (dibuktikan dengan peringatan 
bahaya merokok pada bungkus rokok). Juga dikatakan langsung 
pada waktu ada kegiatan pertemuan antara kelompok 
masyarakat tertentu dengan jajaran direksi perusahaan rokok 
tertentu. Tetapi anehnya walaupun mengatakan bahaya, mereka 
masih tetap saja memproduksinya dan pada saat ditanya 
mengapa tetap memproduksinya, dengan sangat diplomatis 
mereka katakan “biarlah kami memproduksi rokok selama 
masyarakat masih membutuhkan dan biarlah kami mati secara 
alami selagi masyarakat sudah tidak membutuhkan”. Sungguh 
penyataan yang sangat luar biasa dan sepertinya hanya kiamat 
yang dapat menghentikannya. Wallohu’alam bish-shawab. 
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 Para perokok, sesungguhnya hanyalah korban, karena 

awalnya mereka coba-coba. Hampir tidak ada perokok yang 

awalnya ingin menjadi perokok. Oleh karena pengaruh lingkungan 

dan yang dicoba adalah zat adiktif, maka jadilah mereka perokok. 

Dan.... yang harus kita lakukan menurut Widyastuti Soerojo 

(2010), adalah: 

 Gugah nalar para korban 

 Gugah logika para korban 

 Sadarkan mereka telah dijadikan korban 

 Sadarkan bahwa produsen hanya menjual candu/ zat adiktif 

 Tunjukkan betapa mereka cuma diperalat oleh muslihat nikotin 

Memang ini pekerjaan sangat berat, tantangan besar 

bagi yang mengaku penggiat kesehatan masyarakat, melawan 

industri raksasa hampir tanpa batas, melawan kekuasaan yang 

didukung penguasa dan apapun yang kita lakukan seolah kita 

jalan di tempat. 

 Selama ini seolah kita hanya mengejar perokok dan 

menyuluhnya agar mereka berhenti merokok. Dibeberkan soal 

bahaya merokok bisa merusak jantung, paru, memicu hipertensi, 

kanker, gangguan kehamilan, dan banyak lagi penyakit lainnya, 

maka..... 

 Kita harus simpati dan kasihan yang cukup besar kepada  

para perokok. 

 Tidak adil kalau hanya bergulat pada promosi bahaya asap 

rokok, yang hanya memposisikan perokok sebagai korban. 

 Walaupun perokok sering bilang merokok itu hak azasi.  

 Tetapi saat mereka akan memakai uangnya untuk membayar 

sekolah anak, mereka tidak bisa, dengan berbagai macam 

alasan yang dibuat-buat. 

 Apakah ini “layak” disebut hak azasi.  

 Yang benar adalah mereka terjebak adiksi. 

 Kendalikan yang membuat mereka jadi korban. 

 Jangan hanya mengandalkan para penggiat tobacco control 

saja, karena mereka kerja sukarela. 

 Harus ada kolaburasi semua kalangan, utamanya political will 

dari pemerintah. 

 

 

Sebagai himbauan dan ajakan bagi kita semua, baik 

para perokok maupun bukan perokok, marilah kita...... 

 

Satukan niat, tekat, dan kemauan dengan nurani dalam 

mendukung penyelenggaraan pengamanan rokok bagi 

kesehatan.
S

Ayo bangkit dari ”zona nyaman” yang 

menyesatkan.A

Dahsyatnya muslihat nikotin membius para 

penikmatnya.D

Rapuhnya fikiran jernih, membenarkan perilaku 

merokok.R

Empati pada lingkungan membuat fikiran 

semakin cerdas.E

Cintai diri kita dan keluarga dengan menjauhi 

paparan asap rokok.C

by: aris

 

Yang perlu direnungkan, bahwa.........  
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Tidak Merokok Bukan Hanya untuk 

Kesehatan Saja, Tetapi untuk                   

Ketahanan Ekonomi Keluarga,                     

Terutama Keluarga Kurang Mampu 



 

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) 

 



 


