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Assalammualaikum wr wb 
Salam Sketsa...
 Puji syukur kami segenap dewan redaksi 
panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya 
edisi ke 27 majalah sketsa RSSA ini bisa kami selesaikan. 
Kami selalu berusaha untuk memberikan artikel yang 
menginspirasi, memberikan informasi dan menambah 
wawasan edukasi untuk seluruh pembaca majalah sketsa 
RSSA ini.
 Di edisi ini kami mengangkat tema utama Selamat 
Hari Raya Idul Fitri 1439 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.
Kami selalu mengupayakan adanya perbaikan secara terus 
menerus untuk meningkatkan kualitas dari majalah ini. 
Mudah-mudahan pembaca bisa merasakan perubahan 
yang kami terus lakukan. Tidak lupa kami selalu mengajak 
partisipasi dari pembaca untuk mengirimkan artikel, 
memberikan masukan, kritik dan juga saran untuk 
perbaikan majalah ini selanjutnya
 
Akhir kata selamat membaca

Kepuasan dan 
Keselamatan Pasien 
adalah Tujuan Kami

 Hampir seluruh manusia akan 
takut apabila mendengar kata operasi. 
Bayangan penyayatan kulit, pembiusan 
dan nyeri pasca operasi tampaknya 
m e n j a d i  m o m o k  b a g i  s e m u a . 
Sebetulnya �dak salah apabila sebagian 
besar orang berpikir demikian, namun di 
era dengan teknologi yang sudah 
semakin berkembang saat ini telah ada 
metode pembedahan tanpa sayatan 
atau yang disebut sebagai Minimal 
Invasive Surgery. Urologi adalah salah 
satu bidang dalam ilmu kedokteran yang 
sangat erat kaitannya dengan operasi 
minimal  invasif.  Sebagian besar 
�ndakan operasi di bidang urologi dapat 
dilakukan tanpa melakukan operasi 
terbuka. 

1. Pembesaran P rostat J inak ( Benign  
Prosta�c H yperplasia-BPH)

  Operasi prostat adalah salah 
satu �ndakan yang paling sering 
dilakukan dibidang Urologi. Operasi 
yang sebelumnya dilakukan dengan 
melalui  pembedahan terbuka 
(dengan risiko perdarahan dan 
kompl ikas i  yang �nggi )  te lah 
d i g a n � k a n  d e n g a n  m e t o d a 
endoskopi yang menjadi standar 
emas saat ini dinamakan Trans 
Urethral Resec�on of the Prostate 
(TURP). 

  Tindakan  ini dilakukan dengan 
cara endoskopi/peneropongan 
melalui saluran kencing bagian 
bawah dan kemudian prostat dikerok 
sehingga bagian  yang menutupi 
jalan kencing akan menjadi terbuka. 
Diharapkan setelah dilakukan 
operasi penderita pembesaran 
prostat jinak dapat berkemih dengan 
normal. Beberapa komplikasi yang 
dapat terjadi  adalah:  infeksi , 
perdarahan,  TURP syndrome , 
inkon�nensia (ngompol), striktur 
urethra, dan disfungsi ereksi. Namun 
dibadingkan dengan operasi terbuka 
komplikasi yang diakibatkan oleh 
teknik minimal invasive ini memiliki 
angka komplikasi  yang  jauh  lebih  
rendah.

Gambar 1. Trans Urethral Resec�on of the 
Prostate (TURP) (sumber: EAU Pa�ent Informa�on, 2017)

Sehingga dengan memper�mbangkan 
seluruh aspek dan �ngkat komplikasi 
yang �dak jauh berbeda, saat ini TURP 
masih menjadi standar emas dalam 
penatalaksanaan operasi  pembesaran  
prostat j inak.
2. Batu  Saluran  Kencing

Dengan kemajuan teknologi saat ini 
hampir seluruh batu di saluran kencing 
�dak membutuhkan �ndakan operasi 
terbuka. Beberapa metoda �ndakan 
yang dapat dipakai dalam mengoba� 
p e n y a k i t  b a t u  s a l u r a n  k e m i h 
diantaranya:

· Extra corporeal Shock Wave 
Lithotripsy ( ESWL)

E S W L  a d a l a h  m e t o d a 
memecahkan batu  dengan cara 
menembakkan gelombang kejut, 
dipusatkan pada sebuah ��k yang telah 
ditentukan. 

Gambar 2. Tindakan ESWL di RSUD Saiful Anwar Malang

Semakin besar batu angka 
keberhasilan  metode  ini  akan  semakin 
re n d a h  d a n  ke m u n g k i n a n  a ka n 
m e m b u t u h k a n   b e b e r a p a  s e s i  
penembakan. 
  Komplikasi yang dapat terjadi 
setelah  ESWL  sebenarnya sangat 
j a r a n g ,  d i a n t a r a n y a  a d a l a h 
hematoma/perdarahan pada ginjal, 
nyeri kolik yang diakibatkan turunnya 
batu ke saluran kencing bawah, dan 
kenc ing  berdarah (hematur ia ) . · 
Percuteneous Nephrolitholapaxy 
(PCNL)
 PCNL  adalah prosedur operasi 
endoscopy minimal invasif untuk 
mengeluarkan batu ginjal. Prosedur ini 
m e r u p a ka n  sta n d a r  e m a s  ( go l d 
standard) untuk penderita yang memiliki 
batu ginjal dengan ukuran lebih dari 2 cm 
dimana sebelumnya operasi ginjal 
seringkali dikaitkan dengan operasi 
t e r b u k a .  T i n d a k a n  i n i  h a n y a 
m e m b u t u k a n  l u k a  1  c m  u n t u k 
memasukkan alat 'Nephroscopy' 
kedalam ginjal dan kemudian dilakukan 
pemecahan batu ginjal. Dibandingkan 
d e n g a n  o p e r a s i  t e r b u k a  y a n g 
memerlukan sayatan lebih dari 10 cm 
yang akan menimbulkan berbagai 
macam konsekuensi yang berkaitan 
dengan o perasi t erbuka. 

  Seir ing dengan kemajuan 
teknologi, saat ini telah berkembang 
metodae lain yang 'menantang' standar 
emas TURP melalui cara lain dengan 
harapan mengurangi angka komplikasi 
yang  dapat  �mbul  dari operasi 
te rs e b u t .   D i a nta ra nya  a d a l a h 
penggunaan sistem bipolar (irigasi 
menggunakan cairan normal saline), 
laser (Green light, Holmium, Thulium), 
Aqua ablasi dan terakhir muncul metoda 
yang dinamakan Uroli�. Namun semua 
metoda baru tersebut seringkali 
terkendala dengan konsekuensi 
peningkatan  biaya berlipat ganda yang 
harus d ikeluarkan  oleh penderita. 

Dengan metoda ini diharapkan 
batu saluran kencing dapat pecah dan 
keluar melalui jalur alamiah, sehingga 
�dak dibutuhkan  �ndakan  operasi  
sama  sekali .  Tindakan ini dapat 
dilakukan pada batu batu ginjal yang 
berukuran <2 cm dan batu yang rela�f 
'empuk' (<1000HU-dinilai dari C T s can). 
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Gambar 3. Tindakan Percuteneous Nephrolitholapaxy (PCNL) 
di RSUD Saiful Anwar Malang

Gambar 3.  Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS) dan 
pemasangan DJ stent  (Sumber EAU Pa�ent informa�on, 2017)

Gambar 4. Tindakan Vesicolithotripsy di RSUD Saiful Anwar Malang

sehingga melalui saluran ureter tanpa 
membuat sayatan sama sekali dapat 
mencapai hampir seluruh kompartemen 
dari ginjal dan dapat memecahkan batu 
yang berada di dalam ginjal. Prosedur ini 
dinamakan Retrograde Intrarenal 
Surgery (RIRS). 

UROLOGI

Gambar 5. Tindakan Laparoskopi 

Gambar 6. Tindakan Laparoendoscopic Single Site Surgery  
(Sumber: JAMA, 2011)

3.  Keganasan  saluran  kencing  
Laparoskopik
 D e w a s a  i n i  s e m a k i n 
berkembang  teknik pembedahan 
minimal invasif yaitu laparoskopi. 
Dengan 3-5 buah sayatan 5-10mm, 
te k n i k  i n i  d a p at  m e n g ga n� ka n 
penggunaan teknik operasi terbuka 
dalam  banyak  kondisi  keganasan  di 
bidang   urologi.·   L E S S 
(Laparoendoscopic  Single  Site  
Surgery )
  P a d a  m e t o d e  i n i  s e m u a 
instrumen/alat diinsersi melalui satu 
l o k a s i  b i a s a n y a  m e l a l u i  i n s i s i 
periumbilical sehingga dapat 

 

Gambar 7.  Salah satu aplikasi operasi NOTES yakni 
Transvaginal Nephrectomy (Sumber: Nature Review Urology, 2014)

Gambar 8. Tindakan Transperitoneal Robo�c Assisted Pyeloplasty 
dengan da Vinci Robo�c System (Diambil dari Cestari et al, 2010)

lobang  dubur, dan sebagainya. Jadi operasi  
jenis ini �dak memerlukan torehan di 
permukaan tubuh melainkan torehan 
dilakukan di lapisan tubuh bagian dalam 
sehingga �dak ada bekas luka di bagian kulit 
kita. Teknik ini merupakan terobosan baru 
dari minimal invasive surgery yang sudah 
mulai banyak digunakan s aat i ni.· R o b o � c  
Surgery
  Bedah  laparoskopi dengan dibantu 
robot (Robot Da Vinci) adalah teknik bedah 
minimal invasif untuk bedah urologi 
kompleks. Teknik ini telah mulai banyak 
d i g u n a k a n  p a d a  k a s u s  m i s a l n y a 
prostatektomi radikal (pengangkatan 
kelenjar prostat), nefrektomi (pengangkatan 
g in ja l ) ,  dan  pyeloplas� (perba ikan 
penyempitan saluran ureter). Keunggulan 
dari teknik bedah robo�k antara lain 
penyembuhan lebih cepat karena hanya 
memerlukan luka sayatan yang  lebih  kecil  
dan n yeri  

4. Operasi  rekonstruksi  Urogenital
 Berbagai macam operasi untuk menangani kelainan saluran kencing (urethra) dan alat kelamin pria juga telah sangat 
berkembang dewasa ini .
 · Hipospadia
 Hipospadia adalah salah satu kelainan kelainan bawaan penis yang paling umum terjadi pada kira-kira 1 dari 200-300 
kelahiran hidup.  Kelainan  ini  ditandai  dengan  (1)  lubang kencing  (meatus urethra externa)  t erdapat  di bagian  bawah 
penis, ( 2) p enis b engkok ( chordae), dan k ulit ( 3) p repu�um y ang b erlebih d i punggung p enis ( dorsal hood).
 Operasi rekonstruksi urethroplasty adalah �ndakan opera�f yang cukup sulit, namun menjadi satu-satunya jalan keluar 
untuk mendapatkan hasil fungsional dan kosme�k  yang  op�mal. Semakin  pangkal  lubang  kencingnya  dan  semakin 
bengkok  penis  maka akan semakin sulit dan semakin besar kemungkinan operasi harus  dilakukan  bertahap.  Komplikasi  
yang  sering  terjadi  adalah  infeksi  pada  luka operasi,  perdarahan, terjadi  kebocoran pada saluran yang dibuat (fistel), 
bentuk penis yang �dak op�mal, dan penyempitan saluran kencing (striktur urethra). Di tangan ahli urologi yang 
berpengalaman  angka  kegagalan  operasi  ini  hanya  sekitar  20%.  Seluruh  �ndakan diatas adalah hasil inovasi para ahli 
medis  dan  ahli  teknologi  dalam  upaya  memberikan pelayanan yang lebih baik bagi penderita. Dengan  adanya  
pembedahan Urologi 'Jaman Now' tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kenamanan, menurunkan angka 
komplikasi,  dan  meningkatkan  kenyamanan  penderita. Dengan  demikian  diharapakan  para  penderita  �dak  perlu  takut  
untuk  menjalani  operasi  apabila  memang  diperlukan.

Gambar 9. Kelainan bawaan Hipospadia (Lubang kencing di bawah penis)

· Striktur urethra
 Striktur urethra adalah penyempitan saluran urethra yang 
mengakibatkan gangguan pengeluaran air kencing ke�ka berkemih. 
Beberapa penyebab striktur urethra adalah : trauma urethra akibat 
patah tulang panggul (Pelvic Fracture Urethral Injury-PFUI), trauma 
urethra  akibat  duduk  terjepit (straddle injury), trauma  urethra  akibat 
�ndakan kedokteran (pemasangan kateter dan operasi endoskopi), 
infeksi, dan i diopa�k.
 Penanganan secara endoskopi memang dapat dilakukan sebagai 
penanganan awal, namun penurut peneli�an angka keberhasilan  
penatalaksaan  striktur  melalui operasi endoskopi hanya 
memeberikan  angka  keberhasilan  dibawah  9%.  Operasi 
rekonstruksi  urethra  (urethroplasty) saat  ini adalah stander emas 
dalam penatalaksanaan striktur urethra. Angka keberhasilan yang 
didapatkan melalui �ndakan  ini  sebesar 80-90%. Saat ini Urologi 
Malang  telah menjadi salah satu rujukan Nasional dalam 
penatalaksaan k asus r ekonstruksi u rogenital.

Gambar 10. Operasi Rekonstruksi Uretra di RS Saiful Anwar Malang

 Beberapa kompikasi yang dapat 
terjadi dalam operasi  ini  adalah 
perdarahan (2-3%), dan perforasi organ 
pencernaan (1%),  dan beberapa 
komplikasi lainnya yang cukup jarang  
terjadi.
· Uretero R enoscopy ( URS)
  URS   sebenarnya  ada lah 
peneropongan pada saluran ureter dan 
ginjal. Dengan peneropongan ini maka 
akan dapat terlihat apa penyebab 
masalah di saluran tersebut. Apabila 
ditemukan batu maka pada saat itu juga 
tersebut.

batu tersebut akan dipecahkan dengan 
alat pemecah batu. Atau apabila 
ditemukan hal lain maka akan dikerjakan 
�ndakan yang diperlukan pada saat  itu  
juga.Seiring dengan perkembangan 
teknologi, saat ini telah dikembangkan 
alat b aru y aitu U RS fl eksibel, 

  Prosedur  ini membutuhkan alat 
laser untuk memecahkan batu, sehingga 
prosedur ini membutuhkan biaya yang lebih 
besar, oleh sebab itu �dak banyak RS yang 
m a m p u  m e nye d i a ka n   l aya n a n   · 
Vesicolithotripsy 
 Batu  didalam  buli-buli atau juga  
disebut sebagai kandung kemih juga dapat 
dioperasi dengan cara �ndakan  minimal 
invasif. Menggunakan  endoskopi maupun 
sayatan  kecil  sebagian batu didalam buli-
buli  dapat  dipecahkan  dan dievakuasi 
keluar t ubuh.

mengurangi jaringan parut/scar pasca 
operasi. Meskipun �ndakan ini akan 
meningkatkan kompleksitas dari �ndakan 
operasi, namun pada operator yang 
berpengalaman pendekatan ini dapat 
memberikan angka keberhasilan yang 
sebanding dengan �ndakan minimal 
invasif lainnya (laparoscopic  dan  robo�c 
surgery).· NOTES (Natural orifice 
transluminal endoscopic s urgery)
  NOTES adalah pembedahan yang 
dikerjakan melalui lubang alami tubuh, 
seper� mulut, lobang kemaluan, yang  
lebih r endah.
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TUMMY TUCK

`  K a l i  i n i  d e w a n  r e d a k s i 
memperkenalkan sosok dokter anak yang 
masih muda, can�k, ramah , lincah dan 
b e r p i k i r a n  c e r d a s ,  d o k t e r  i r e n e , 
panggilannya dr Cece atau lebih dikenal ibu 
peri, nama lengkapnya  IRENE RATRI DEWI 
HUWAE , dr. Sp.A(K), M.Kes, beliau  lahir  di  
kota Malang, tepatnya 24 -6-1973. Ibunya 
bernama  almh Dr. dr Lusiana, ayahnya Prof 
Dr dr Djoni Djunaedi Sp.PD (KPTI), keduanya 
purna tugas RSSA, rupanya menjadi dokter 
menurun dari kedua orang tuanya juga 
mempunyai profesi dokter, Pola asuh dari 
orang tua yang sampai saat ini diterapkan 
dalam kehidupan sehari hari? Disiplin dan 
bertanggung jawab serta berteman dengan 
semua  orang,  beliau  2  bersaudara. 
  ke�ka dewan redaksi menanyakan 
apa sebenarnya rahasia kok tetap enerjik, 
semangat,  sambil  senyum dr. Iren 
menjawab olah raga dong dan bermain 
musik kebetulan beliau suka  dengan 
pemain  musik bon jovi sampai  musik  
zaman  now, agar  selalu  sehat maka 
berpikir  dengan  logika  alias  �dak  baper.
  Siapa yang �dak kenal dengan 
beliau di RSSA ini,beliau istri dari dr. THOMAS 
ERWIN  CJ  HUWAE  Sp.OT, dan dengan 
beliau dikaruniai 2 orang anak JT RAYHAN 
HUWAE dan RAISSA  M  HUWAE, sebagai  ibu 
rumah tangga dan sekaligus wanita karir 
tentu sangat sibuk membagi waktu antara 
urusan keluarga/ibu rumah tangga dan 
pekerjaan di rumah belum lagi praktek 
pribadi,  apalagi di rumah sakit beliau juga 
ak�f selain bertanggungjawab memeriksa 
pasien, membimbing para coas dan PPDS 
juga beliau menjabat sebagai ketuaPPRA 
(Program Pengendal ian  Res istens i 
An�mikroba), program ini memerlukan 
kerjasama beberapa pihak, dokter DPJP, 
Farmasi, perawat dan adanya komitmen 
pimpinan RSSA, instalasi pengendali mutu, 
dan alhamdulillah program ini berjalan 
dengan baik, manfaat adanya PPRA yang 
jelas adalah mengurangi lama rawat inap 
dan biaya risiko akibat  pemberian  
an�bio�k yang kurang tepat, dalam 
melaksanakan  program  PPRA bukan 
berar� �dak ada masalah atau hambatan 
yang sering dijumpai adalah pemahaman 
DPJP  yang  masih  belum  semuanya  selaras 

  Pembedahan este�ka bagian 
perut  atau  lebih  dikenal sebagai 
Tummy tuck/Abdominoplasty adalah 
prosedur populer untuk memperbaiki 
obesitas a bdominal.
  Te h n i k  P e m b e d a h a n  i n i 
melipu� penghilangan lemak berlebih, 
kulit  yang mengendur, koreksi otot 
perut yang lemah, dan meningkatkan 
penampilan pusar. Hal ini terutama 
terjadi setelah penurunan berat badan 
yang masif, semisal setelah operasi 
bariatric. Prosedur ini juga umum 
dilakukan pada ibu setelah melahirkan 
d a n  m e n g i n g i n k a n  u n t u k 
menghilangkan jaringan yang berlebih 
p a d a  p e r u t  b a g i a n  b awa h  j u ga 
menghilangkan stretch mark yang 
ter jad i  saat  kehami lan  d iserta i 
p e n y e m p u r n a a n  p o s i s i  p u s a r. 
Seringkali, gangguan tersebut �dak 
hilang dengan diet atau olahraga saja, 
meskipun diet sehat dan olahraga  
teratur merupakan syarat agar hasil  
sempurna d ari p rosedur t ummy t uck.
  Perlu dicatat bahwa ini bukan 
prosedur penurunan berat badan, 
melainkan untuk menambah atau 
memperbaiki efek setelah penurunan 
berat badan, dalam kombinasinya 
dengan diet sehat dan olahraga teratur.
Ada beberapai jenis Abdominoplasty, 
seper�
• Mini-Abdominoplasty
• Full Abdominoplasty 
• Lipo-Abdominoplasty
• Belt lipectomy dan pengangkatan 
tubuh b awah/pantat.
Prosedur  tummy tuck yang paling 
umum dipilih ibu paska kehamilan 
adalah mini-abdominoplasty. Disebut 
demikian karena bekas luka yang 
di�mbulkan  jauh  lebih pendek 
sehingga bisa mendapatkan hasil yang 
b a i k .  B e k a s  l u k a  d a r i  o p e r a s i 
p e n g e n c a n g a n   p e r u t   a k a n 
tersembunyi dengan baik seper� bekas 
luka operasi caesar, dan �dak akan 
bertahan lama. Gangguan tampilan 
pusar yang sederhana dan lemahnya 
otot rektus perut juga dapat diperbaiki  
melalui p rosedur i ni.

 Pasien  yang �dak cocok untuk mini-abdominoplasty harus menjalani full 
Abdominoplasty, dengan bekas luka yang lebih  panjang, untuk  mencapai  kontur  tubuh 
lebih baik. Lipo-abdominoplasty, dengan penggunaan kombinasi sedot lemak dengan 
Abdominoplasty, merupakan teknik yang sangat berguna untuk mencapai hasil yang baik. 
Lemak yang diambil dari sedot lemak juga dapat digunakan untuk augmentasi pantat, juga 
disebut s ebagai B razilian B u� L i�.

Pembedahan este�ka bagian perut (Tummy tuck) 
Oleh : dr. Arviansyah, SpBP-RE

Gbr 1. Before-a�er mini abdominoplaty

Gbr 2. Before-a�er full abdominoplaty

 Paska penurunan berat badan besar-besaran, seringkali pasien membutuhkan 
prosedur yang jauh lebih luas, seper� full Abdominoplasty atau belt lipectomy, juga 
disebut sebagai Abdominoplasty melingkar. Sekali lagi, prosedur ini dapat 
dikombinasikan d engan s edot l emak u ntuk m encapai h asil y ang s empurna.
 Pilihan  antara  berbagai jenis Abdominoplasty dapat dicapai tergantung pada 
karakteris�k  individu  dan  kebutuhan  pasien,  dan  juga  setelah  diskusi  rinci  
dengan d okter b edah p las�k.
 Pasca operasi diperlukan penggunaan compression garment  khusus untuk 
membantu pembentukan  lekukan  perut paska operasi yang harus dikenakan 
sampai d icapai b entuk y ang d iharapkan

Gbr 3. Compression garment

Sumber:
- Grabb and Smith's Plas�c Surgery 2007
- Mathes Plas�c Surgery 2006
- Joseph P. Hunstad and Remus Repta Atlas of Abdominoplasty 2009
- Melvin A. Shiffman · Sid Mirrafa� Aesthe�c Surgery of the Abdominal Wall 2005

Satu jam bersama dr. Irene Ratri Dewi Huwae, Sp.A(K), M. Kes

dan  masih ada 
kekhawa�ran  dari 
masyarakat  jika 
masuk  RS  �dak  
diberi  an�  bio�k  
sehingga  pasien 
“memaksa “  DPJP  
untuk  memberi  
an�bio�k. 
  Ke�ka  dewan 
redaksi  bertanya  :  Apa 
mim pi  dokter  yang  ingin 
diwujudkan  berikutnya;  
regenerasi  segera                            sehingga  konsistensi  dan  komitmen  PPRA  
tetap berlangsung dan  �dak  menurun  bahkan makin dikenal masyarakat. Luar 
biasa mimpinya  semoga  terwujud  sehingga  dapat  meningkatkan  mutu 
pelayanan  di  rumah  Sakit  Umum  daerah  dr.  Saiful  Anwar  Malang  ini,memang  
�dak  diragukan  lagi  alumni  dari  S1  FKUB  LULUS  1997, S2  PPS  UNAIR  LULUS  
2002, Sp1 IKA UNAIR/RSDS 2007; dan Sp2 RSCM 2013, langkah beliau �dak puas 
dengan  hasil  kerjanya  sekarang  masih ada rencana lain yaitu ingin 
mengembangkan  PPRA  dengan  membuat  PPAM (Pedoman Penggunaan An� 
Mikroba) yang  lebih spesifik dan  menurunkan  kejadian  Mul�-Drug Resistant 
Organisms  (MDRO)  DI  RSSA  dan  tak  kalah  pen�ng membuat  jejaring  PPRA  di  
luar  RSSA  sehingga  terbentuk  sistem  rujukan  yang  tertata.  wow  sudah  tentu  ini  
�dak  mudah  dan  butuh  kerjasama  dan  kekompakan  dari  pihak  terkait,  semoga 
apa yang di mimpikan  dr. Iren dapat terwujud.  Inilah  sekilas  biograf i  singkat  
mengenai  dr. Irene



sketsa edisi 26 jan - jul 2018 9

PERTUSIS

sketsa edisi 27 jan - jul 2018 8

DIFTERI

 Di�eri merupakan penyakit infeksi 
saluran nafas atas yang disebabkan oleh 
kuman Corynebacterium dipththeriae. 
Gejala klinis dari penyakit ini disebabkan 
oleh toksin (racun) yang diproduksi oleh 
kuman  tersebut. Kuman hanya melekat 
pada permukaan tonsil (amandel), 
faring, atau  bagian dalam hidung, 
sedangkan toksin dapat menyebar ke 
berbaga i  organ  tubuh seh ing ga 
menimbulkan gejala klinis yang berat. 
Di�eri dapat menyebabkan kema�an 
bila �dak dioba� dengan baik. Penyakit 
ini sangat menular dan imunisasi yang 
baik dapat mencegah �mbulnya gejala 
k l i n i s  d a n  m e n u r u n ka n  d e ra j at 
keparahan klinis. 
  D i �e r i  d i d a h u l u i  d e n ga n 
demam yang �dak �nggi selama 3-5 hari, 
disertai nyeri telan kadang sedikit pilek 
dan jarang batuk. Anak juga tampak lebih 
lemah dan nafsu makan berkurang. 
Riwayat imunisasi pada pasien juga �dak 
l e n g k a p .  P a d a  p e m e r i k s a a n 
tenggorokan didapatkan bercak  pu�h 
keabu-abuan yang berdarah jika dikerok. 
Bila terdapat sesak, leher membesar, dan  
suara  parau  atau  mengorok  pad a  anak 
yang sebelumnya �dak mengorok, maka 
itu berar� tanda bahaya pada di�eri. 
Pada pemeriksaan darah lengkap  
didapatkan  lekosit yang meningkat. 
Penyakit di�eri juga dapat dicurigai jika 
ada mimisan disertai lendir hidung yang 
kotor pada anak yang �dak pernah  
mimisan s ebelumnya. 
  Di�eri  ditularkan melalui udara 
dan cipratan ludah, itu sebabnya 
mengapa pasien di�eri yang dirawat di 
rumah sakit harus ditempatkan dalam 
ruang isolasi (1 kamar 1 orang), �dak  
boleh keluar kamar, dan �dak boleh 
makan minum dengan alat makan 
bersama-sama tanpa dicuci dengan 
bersih t erlebih d ahulu. 
  Pada kasus dengan gejala klinis 
maka ditentukan lebih dulu derajat 
keparahan penyakit. Berikut pembagian 
derajat k eparahan i nfeksi d i�eri:
1. Ringan (hidung, kulit, konjung�va, 
vagina)

2. Sedang (di�eri faring, tonsil)
3. Berat (di�eri faring tonsil laring        
bersamaan, adanya mengorok, leher  
membesar  dan suara  parau, atau 
sesak/biru, g agal n afas)
 S e m u a  k a s u s  d i � e r i  h a r u s 
mendapatkan an�bio�ka yang sesuai, 
b a i k  p e n d e r i t a  m a u p u n  ka r i e r 
(pembawa). Pada kasus di�eri ringan 
dan karier, eritromisin diberikan selama 
7-10 hari. Status karier ditentukan oleh 
hasil usap tenggorok yang dikirimkan ke 
laboratorium mikrobiologi. Bila kondisi 
pasien memburuk atau bercak �dak 
menghilang, maka pasien dirawa�nap di 
rumah sakit dengan tujuan observasi, 
pengawasan pemberian obat, dan 
kemungkinan m endapatkan A DS. 
  ADS  adalah an� di�eri serum, 
merupakan bahan yang berfungsi 
menetralisir toksin atau racun yang 
dihasilkan  oleh kuman di�eri. Di�eri  
sedang dan berat harus mendapatkan 
ADS 20.000-100.000 unit tergantung 
pada  berat  ringannya. Pada kasus 
secara  k l in is  d i�er i  tetapi  usap 
tenggorok nega�f, kita lebih memegang 
hasil pemeriksaan klinis daripada 
laboratorium. Pada di�eri  berat 
an�bio�k yang diberikan adalah PPC 
yang disun�kkan intramuskular selama 
10-14 h ari. 
  Usap tenggorok dilakukan �ap 
3-5 hari pengobatan dan pasien baru 
boleh pulang dan menghen�kan 
pemberian  an�bio�k  bila klinis baik 
dan hasil usap tenggorok sudah nega�f. 
Bila terdapat 1 pasien, maka semua 
orang  yang  berada  di sekitarnya 
dengan intensitas sering seper� 
anggota keluarga serumah, teman 
sepermainan, teman sekolah sekelas, 
g u r u ,  d l l  h a r u s   d i c e k   u s a p  
tenggoroknya apakah posi�f kuman 
di�eri.  Jika  posi�f dan tanpa gejala 
maka  mereka  dinyatakan sebagai 
karier di�eri dan dilakukan pengobatan 
karier. Bila terdapat 1 karier, maka 
berlaku hukum usap tenggorok orang-
orang di lingkungannya seper� pada 
pasien. 

  S e m u a  k a r i e r  h a r u s 
mengenakan masker dengan benar  
dalam se�ap kegiatannya sampai hasil 
usap  tenggoroknya  nega�f. Keluarga 
dan  tenaga medis/paramedis yang 
m e r a w a t   p a s i e n   j u g a  h a r u s 
mengenakan alat  pelindung  diri  yang  
baik. 
  Komplikasi di�eri disebabkan 
oleh toksin (racun) dari kuman di�eri, 
dapat berupa sumbatan jalan nafas yang 
menyebabkan kema�an, keradangan 
jantung,  ginjal,  saraf,  dan  otot. 
Imunisasi  merupakan satu-satunya 
jalan untuk mencegah terjadinya 
penyakit di�eri dan menghindarkan 
p a s i e n  d a r i  d i � e r i  b e r a t  d a n 
komplikasinya. Imunisasi dilakukan 5 kali 
sampai dengan anak  berusia  5  tahun,  
yaitu  usia 2, 3, 4 bulan, 18 bulan, dan 5 
tahun bersama-sama dengan pertusis 
dan tetanus. Pada kasus pasien juga 
dilakukan imunisasi setelah dinyatakan 
s e m b u h  d a n  1  b u l a n  l ewat  d a r i 
pemberian  ADS, sebanyak 3 kali 
berturut-turut �ap bulan. Pada karier, 
imunisasi dilakukan  setelah usap 
tenggorok dinyatakan nega�f, juga 
sebanyak  minimal  3 kali  berturut-turut  
�ap b ulan.  

  Kesehatan merupakan aset dan 
modal utama bagi  se�ap  manusia. Tak 
heran  rasanya  jika kondisi  sehat  jasmani 
dan rohani tak ternilai  harganya, 
begitulah kata para pakar kesehatan. 
Sehingga untuk selalu berada pada 
kondisi sehat tentunya harus  memiliki 
perlindungan yang mumpuni karena 
tanpa disadari, jutaan mikroba yang 
bersifat pathogen berada dilingkungan  
mengancam  kesehatan.
  Bagi  orang tua yang baru 
memiliki anak patut mewaspadai segala 
bentuk ancaman dari luar yang akan 
mengancam kesehatan anak. Pasalnya 
jutaan  mikroba  pathogen  yang  
tersebar di udara sering kali menjadi 
pemicu ganguan bagi kesehatan pada 
anak.  Mikroba  pathogen seper� 
Bordetella Pertussis banyak tersebar 
pada udara (a irborne) ,  sehingga 
penyebaran  penyakitnya  sangat  mudah  
terjadi.
  Bordetella Pertussis merupakan 
bakteri penyebab penyakit pertusis atau 
batuk rejan yakni menyerang Bronkhus 
(saluran  pernafasan  bagian atas). 
Bakteri ini menginvasi sel epitel bersilia 
saluran nafas. Pertussis umumnya sulit 
didiagnosis secara dini karena gejala 
awalnya sering kali ringan dan mirip 
dengan  flu. Pada beberapa kasus infeksi 
ini  dapat memicu pneumonia (radang 
paru), bahkan pada kasus yang parah, 
batuk re jan dapat  menyebabkan 
kema�an.
Batuk rejan atau pertusis adalah infeksi 
bakteri pada paru-paru dan saluran 
pernapasan  yang  mudah  sekali 
menular. Batuk  rejan sempat dianggap 
penyakit anak-anak saat vaksin pertusis 
belum ditemukan. Sebenarnya batuk 
rejan juga dapat diderita orang dewasa, 
namun penyakit ini dapat mengancam 
nyawa bila terjadi pada lansia dan anak-
anak, khususnya bayi yang belum cukup 
umur  untuk  mendapat  vaksin  pertusis.
  Penyakit ini punya ciri rentetan 
batuk keras terus menerus yang diawali 
tarikan  napas panjang lewat mulut 
(whoop). Seseorang bisa menderita 
batuk rejan hingga �ga bulan lamanya, 
sehingga  penyakit  ini  juga  biasa disebut  
“batuk  seratus  hari”.

  Bordetella pertussis adalah 
b a k te r i  g ra m  n e ga� f,  b e r b e nt u k 
kokobasilus, berukuran kecil yakni: 
panjangnya  0,5 hingga 1 mikrometer 
(µm), memiliki diameter 0,2 sampai 0,3 
mikrometer (µm), berbentuk  ovoid (mirip 
oval), �dak dapat hidup tanpa oksigen 
(bersifat  aerobik  ekstra sel), �dak 
memiliki  spora, �dak dapat bergerak, 
�dak  bersifat invasif, dapat menempel 
erat ke lapisan epitel saluran pernafasan 
m e l a l u i   p r o s e s  h e m a g l u � n a s i 
fi l a m e nto s a   d a n   a d h e s i n  ya n g 
d inamakan  pertak�n.  Bakter i  in i 
m e n y e b a r  d a n  m e n u l a r  m e l a l u i 
aerosolized  droplets  (percikan  air  liur) 
dari  penderita  batuk  rejan  yang  sedang 
batuk.
  Mengenal  batuk  rejan  juga 
dapat dilakukan dengan iden�fikasi 
Bordetel la  pertuss is  secara lebih 
mendetail dan terperinci, misalnya: 
bakteri  ini  terlihat  jelas  berkapsul 
dengan granula bipoler metakroma�k  
melalui p ewarnaan t oloidin b iru.
  Bordetella pertussis mudah 
dibiakkan di media pembenihan yang 
dinamakan  sebagai  “bordet gengou” 
alias potato-blood-glycerol  agar” dengan 
penambahan penisilin G sebanyak 0,5 
mikrogram/ml yang dimaksudkan untuk 
menghambat pertumbuhan organisme 
lain.
  Mengenali beberapa an�gen 
yang dihasilkan oleh bakteri Bordetella 
pertussis juga merupakan langkah dan 
upaya untuk mengenal batuk rejan dan 
penyebabnya secara lebih lanjut. Bakteri 
ini m enghasilkan a n�gen seper�:
· adenylcyclase,
· aglu�nogen fimbriae,
· e n d o t o k s i n  ( p e r t u s s i s  
lipopolysaccharide),
· filamentous hemagglu�nin (FHA),
· pertac�ne 69-kDa OMP,
· toksin pertusis (PT), dan 
· tracheal cytotoxin.
  F H A ,  P T,  l y m p h o s i t o s i s  
promo�ng  factor (LPF), dan protein 69-Kd 
berperan dalam proses perlekatan 
Bordetella p ertussis p ada silia.
  

DIFTERI
dr. Irene Ratridewi. Sp.A, M.Kes

PERTUSIS
dr. Much. Fahrul Udin. Sp.A, M.Kes

  Di dunia terjadi sekitar 30 sampai 
5 0  j u t a  k a s u s  p e r  t a h u n ,  d a n 
menyebabkan kema�an pada 300.000 
kasus (data dari WHO). Penyakit ini 
biasanya terjadi pada anak berusia di 
bawah 1 tahun, dan 90 persen kasus ini 
terjadi  di  negara  berkembang.  Penyakit 
ini biasanya diakibatkan oleh bakteri 
Bordetella  pertussis,  namun  �dak 
jarang  diakibatkan  oleh  B. para 
pertussis.
  Bakteri  Bordetella  pertussis 
yang menyebar melalui udara adalah 
penyebab terjadinya serangan batuk 
rejan pada seseorang. Bakteri ini masuk 
dan kemudian menyerang dinding dari 
trakea  dan  bronkus  (percabangan 
trakea yang menuju ke paru-paru kanan 
dan  kiri).
  Pertusis  adalah  penyakit  
radang paru (pernapasan) yang disebut 
juga batuk rejan atau batuk 100 hari, 
karena sakitnya bisa mencapai 3 bulan 
lebih a tau 1 00 h ari. 
  Pertusis  adalah  penyakit 
saluran nafas yang disebabkan oleh 
Bordetella Pertusis. Nama lain dari 
penyakit pertusis adalah  tussis quinta, 
whooping  cough, batuk rejan. Penyakit 
ini  menimbulkan serangan batuk 
panjang yang bertubi-tubi, berakhir  
dengan  inspirasi berbising dan juga 
dengan  suara pernapasan dalam 
bernada  �nggi atau melengking. 
Penyakit jenis ini merupakan penyakit 
yang m udah s ekali m enular.

Gambar 2.1. batuk rejan

Gambar 2.2 bordetella pertussis
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PERTUSIS

  PT adalah toksin terpen�ng 
penyebab munculnya  penyak i t , 
sehingga  terkadang hanya �mbul 
infeks i   r ingan  karena bakter i  
Bordetella pertussis  sedang �dak 
menghasilkan P T.
  C a ra  b a k t e r i  B o r d e t e l l a 
pertussis menginfeksi manusia itu 
melalui tahapan sebagai berikut: 
perlekatan, perlawanan terhadap 
m e ka n i s m e   p e r ta h a n a n   h o st 
(pejamu), �mbullah kerusakan lokal 
(setempat), dan akhirnya muncullah 
penyakit  s istemik.
  D a t a  W H O  t a h u n  1 9 8 0 
mencatat masih  ada  32.999  kasus  
Pertusis dan sedikit  menurun  pada 
1990, menjadi 30.014 kasus. Dalam 
kurun  waktu  satu dekade, kasus 
Pertusis menurun dras�s, yaitu 142 
kasus pada 2000. Namun, menjelang 
satu  decade  berikutnya – tepatnya 
pada 2009,  kasus   in i   kembal i  
meningkat  menjadi 973 kasus dan 
angka tersebut terus merangkak naik 
hingga  tercatat  1.941  kasus  pada 
2011. Berdasarkan data surveilans 
Kemenkes tahun 2012, angka kasus 
Pertusisi  ter�nggi  didapatkan di 
insiden  Papua (129,87 kasus)  dan  Aceh 
(56,61 kasus). 
  Masa  inkubasi  penyakit  ini  6-
20 hari (rata-rata 7 hari).  Gejala 
umumnya dibagi  dalam  3  fase, fase 
kataral, paroksimal (serangan), dan 
konvalesen (penyembuhan), yang 
berlangsung selama 6-8 minggu. 
Manifestasi klinis tergantung pada 
kuman penyebab, umum dan status 
i m u n i s a s i .  B . p a r a p e r t u s i s 
menyebabkan penyakit yang lebih 
ringan d an l ebih c epat s embuh. 
1) Fase  kataral  (1-2  minggu)
Gejala infeksi saluran nafas atas: pilek, 
batuk ringan, keluar air mata, mata 
merah, demam ringan. Pada fase ini 
umumnya sulit didiagnosis sebagai 
pertusis, karena  �dak  khas.
2) Fase  serangan  (2-4  minggu)
Batuk bertambah berat dan sering. 
Terjadi batuk kuat beruntun 5-10 kali 
dalam satu kali mengeluarkan nafas 
diiku�  oleh  usaha  menarik  nafas 
p e n u h  ya n g  � b a - � b a  s e h i n g ga 
menimbulkan suara melengking yang 
khas  ('whooping'). 

  Pada  saat ini dapat  terlihat 
anak  menjadi  biru, mata  melotot,  
l idah menjulur,  keluar air  mata. 
Beberapa  serangan episode batuk 
dapat terjadi sampai anak berhasil 
mengeluarkan sumbatan lendir yang 
menutup jalan nafas, kadang-kadang 
disertai muntah. Serangan ini sangat 
melelahkan sampai anak terlihat apa�s 
dan menyebabkan berat badan turun. 
Serangan  ini  dapat  dipacu  oleh 
gerakan menguap, bersin, makan, 
minum,gerakan fisik, bahkan hanya 
dengan suges�. Di antara serangan 
penderita terlihat sakit ringan dan main 
seper� biasa. Tidak semua penderita 
pertusis  mengalami  'whooping'. 
3) Fase  penyembuhan  (1-2  minggu)
Episode serangan batuk 'whooping' dan 
muntah berkurang frekuensi dan 
beratnya.  Batuk masih dapat ada 
sampai  beberapa  bulan.
  Komplikasi  paling sering 
adalah pneumonia (radang paru), yang 
bertanggung  jawab  atas  90%  
kema�an pada anak umur < 3 tahun. 
Pneumonia  dapat disebabkan B. 
Pertusis, tetapi lebih sering karena  
infeksi b akteri l ain. 
  K e j a n g   d a n  k e s a d a r a n 
menurun   dapat  ter jad i  ak ibat 
kurangnya oksigen di otak  pada  saat 
serangan. Kuatnya batuk juga dapat 
menyebabkan terjadinya perdarahan 
(misalnya di konjung�va mata) dan  
�mbulnya h ernia. 
  Pemberian an�bio�ka dapat 
menghilangkan kuman dalam 3-4 hari 
sehingga mengurangi kemungkinan 
penularan  dan  terjadinya infeksi 
bakteri lain. Selain itu juga diberikan 
t e r a p i  p e n u n j a n g  l a i n  s e p e r � 
memperha�kan nutrisi dan kecukupan 
cairan,  penghisapan  lendir  secara  
ha�-ha�  dan  pemberian  oksigen  bila  
perlu.
  B.pertusis sensi�f terhadap 
beberapa  an�mikroba  in  v i t ro . 
Pemberian eritromisin selama fase 
k a t a r a l  p e n y a k i t  m e m b a n t u 
menghilangkan organisme dan dapat 
bersifat  profilaksis.  Pengobatan 
setelah awitan fase paroksimal jarang 
merubah fase klinis penyakit. Inhalasi 
oksigen dan sedasi dapat mencegah 
kerusakan p ada o tak a kibat an o ksia.
  

  Eritromisin : 50 mg/kg BB/hari 
selama 14 hari dapat mengeliminasi 
organisme pertussis dari nasofaring dalam 
3-4 hari. Eritromisin biasanya �dak 
memperbaiki gejala-gejala jika diberikan 
terlambat.
  Vaksin pertusis pertama kali 
dikembangkan sekitar 60 tahun yang lalu, 
dan vaksin  yang  efek�f  mulai yang dipakai 
di seluruh dunia sejak 40 tahun yang lalu 
sekitar tahun 1960-an bersama-sama 
dengan vaksin  di�eri  dan  tetanus  sebagai  
vaksin D PT. 
  Vaksin DPT yang beredar di 
Indonesia dibuat oleh suatu perusahaan 
farmasi dan an�igen pertusisnya berasal 
dari bakteri ('whole cell') B. Pertusis yang 
dilemahkan.  Pemberian  vaksin DPT dapat 
menimbulkan  panas  pada sekitar 50% 
anak  yang  divaksinasi, sedang  kemerahan 
dan sakit pada tempat vaksinasi  terjadi 
sekitar 40%. Efek samping ini akibat dari 
vaksin pertusis, sehingga pada anak yang 
pernah mengalami  kejang  demam 
dianjurkan untuk  �dak  divaksinasi 
pertusis d an h anya d iberikan v aksin D T.
  Penyebaran  pertus i s  dapat 
dikurangi dengan sesegera mungkin 
mengoba�  pasien  dengan an�bio�ka 
yang sesuai .  Sela in  i tu  dapat  juga 
melindungi kontak dengan memberikan 
'booster'  pada  anak  berumur kurang  dari 
7 tahun  yang  belum  mendapat  vaksinasi 
dasar atau belum di 'booster'  dalam  3  
tahun t erakhir.
  Pencegahan vaksinasi pertusis 
adalah  cara  terbaik  untuk mencegah 
batuk  rejan.  Biasanya  dokter memberikan 
vaksin pertusis  bersamaan dengan vaksin 
di�eri,  tetanus,  polio  (vaksin DPT)  dan 
Hib. Berikut ini  adalah  jadwal  vaksinasi  
untuk  pertusis:
· Pada  usia  2  bulan.
· Pada  usia  4  bulan.
· Pada  usia  6  bulan.
· Pada  usia  1,5  sampai  2  tahun.
· Pada  usia  5  tahun.
Kontra  indikasi  pemberian  vaksin  
pertusis :
1.  Panas  yang  lebih  dari  38  derajat  
celcius
2.  Riwayat  kejang
3. Reaksi  berlebihan setelah imunisasi DPT 
sebelumnya, misalnya suhu �nggi dengan 
kejang, penurunan kesadaran, syok  atau  
reaksi a nafilak�k l ainnya.

  Tidak dapat dipungkiri lagi 
bahwa sekarang teknologi  telah 
berkembang kian pesatnya. Teknologi 
diciptakan untuk mempermudah 
urusan  manusia. Berbagai  macam  jenis 
te k n o l o g i  ya n g  � d a k  te r h i t u n g 
jumlahnya dapat kita jumpai di zaman 
modern  ini. Salah  satu  contoh 
teknologi yang sangat popular adalah 
gadget. Se�ap orang menggunakan 
gadget dengan teknologi yang modern 
seper� televisi, telepon genggam, 
laptop, komputer tablet, smart phone, 
dan lain-lain. Gadget ini dapat ditemui 
dimanapun, baik pada orang dewasa 
maupun  anak-anak. Anak-anak kini 
telah menjadi konsumen ak�f dimana 
banyak produk-produk elektronik dan 
gadget yang menjadikan anak-anak 
s e b a ga i   ta rg e t  p a s a r  m e re ka . 
“jangankan anak-anak, orang tua pun 
ada yang sangat menyukai gadget 
sampai  disebut  gadget freak.” 
(Muzakki, 2013). 
  Penger�an  Anak usia dini 
secara umum adalah anak-anak yang 
berusia  di  bawah  6  tahun.  Jadi  mulai 
dari anak itu lahir hingga ia mencapai 
umur 6 tahun ia akan dikategorikan 
sebagai anak usia dini. Beberapa orang 
menyebut fase atau masa ini sebagai 
“golden age” karena masa ini sangat 
menentukan seper� apa mereka kelak 
jika dewasa baik dari segi fisik, mental 
maupun kecerdasan. Tentu saja ada 
banyak faktor  yang akan sangat 
m e m p e n g a r u h i  m e r e k a  d a l a m 
p e r j a l a n a n  m e r e k a  m e n u j u 
kedewasaan, tetapi apa yang mereka 
dapat dan apa yang diajarkan pada 
mereka pada usia dini akan tetap 
membekas dan bahkan memil ik i 
pengaruh dominan dalam mereka 
menentukan se�ap pilihan dan langkah 
hidup.
  Disadari atau �dak kebiasaan 
lingkungan terhadap anak usia dini akan 
membentuk  perkembangan  anak. 
Pada saat ini seiring berkembangnya 
t e k n o l o g i ,  b a n y a k  s e k a l i  y a n g 
berpengaruh pada anak salah satunya 
adalah penggunaan gadget. Gadget 
sangat mudah sekali menarik perha�an 
dan minat  anak  dan sudah menjadi hal 
yang  biasa  jika  anak-anak  saja  sudah 

memakai gadget dalam kehidupan 
sehari-hari. gadget memiliki dampak 
posi�f dan nega�f, Untuk  itu  peran 
orang tua sangat  pen�ng dalam 
perkembangan teknologi yang sangat 
maju  di  zaman  sekarang  ini. 
  Saat anak sedang dalam usia 
d i n i ,  a n a k  d a l a m  t a h a p  u n t u k 
mengeksplor dan berinteraksi  secara 
langsung terhadap dunia sekitar. Anak 
usia dini secara umum menghabiskan 
waktunya  dengan bermain dan 
mencoba hal-hal baru. Tidak jarang 
mereka bermain dan memuaskan rasa 
penasaran mereka melalui gadget yang 
dikenalkan orang tuanya pada mereka, 
karena gadget merupakan suatu alat 
yang menarik. Namun walau gadget 
menarik,  anak-anak harus tetap 
menghabiskan lebih banyak waktu 
dengan bermain bersama teman teman 
mereka, bercengkerama dengan orang 
tua mereka,  bukan bermain dengan 
gadget  sendirian. Jika  masa kanak-
kanak sudah tercandu dan terkena 
dampak nega�f oleh gadget, maka 
p e r ke m b a n g a n  a n a k  p u n  a k a n 
terhambat  khususnya pada segi 
prestasi.  Dampak pengaruh Gadget 
pada  perkembangan  anak terbagi dua 
yaitu, dampak  posi�f  dan  dampak  
nega�f.
1.      Dampak  posi�f
a.       Menambah  Pengetahuan
Dengan menggunakan gadget yang 
berteknologi canggih orang tua dapat 
memilihkan materi yang sesuai dengan 
tugas perkembangan anak misalkan 
mengenal warna, menyebutkan nama 
benda, mengenal angka, mengenal 
huruf,  mengenal  suara  binatang,  dsb.
b.        Mempermudah  Komunikasi.
Gadget merupakan salah satu alat yang 
memiliki tekonologi yang canggih. Jadi 
semua orang dapat dengan mudah 
berkomunikasi dengan orang lain, anak 
dapat berkomunikasi dengan orang 
tuannya yang bekerja jauh misalnya 
p a k a i   v i d i o   c a l l .  O r a n g   t u a  
mengenalkan dan membimbing anak 
tentang  game yang mengandung 
e d u k a s i ,  o t o m a � s  a n a k  a k a n 
mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan 
yang  anak  lihat  dalam  game 

t e r s e b u t ,  k e m u d i a n  o r a n g  t u a 
memberikan  penjelasan yang baik 
melalui  gadget  tersebut.  Kemudian, 
lebih  dekat  dan perha�an. Saat anak 
mulai  main  gadget  dan senang bermain 
game, baiknya orang tua temani dan ajak 
menonton video bersama pada  gadget  
tersebut. 
c.      Mela�h  krea�vitas  anak.
Kemajuan teknologi telah menciptakan 
beragam  permainan  yang  krea�f  dan 
menantang. Banyak anak yang termasuk 
kategori  ADHD  diuntungkan oleh 
permainan  ini  oleh karena �ngkat 
krea�vitas  dan  tantangan  yang  �nggi.
2.  Dampak  nega�f
a.  Mengganggu  Kesehatan
  Gadget dapat mengganggu 
kesehatan karena efek radiasi dari 
teknolog i  sangat  berbahaya  bag i 
kesehatan terutama pada anak-anak yang 
berusia 12 tahun kebawah. Efek radiasi 
yang berlebihan dapat mengakibatkan 
p e nya k i t   ka n ke r.  te r l a l u  s e r i n g 
ber interaks i   dengan  perangkat 
elektronik memicu otak melepaskan 
dopamin. Zat ini dilepaskan  ke�ka  
melihat sesuatu  yang  menarik  dan  
penghargaan. 
Memiliki kebiasaan berinteraksi dengan 
gadget  sejak  kecil  membuat anak 
mencari penghargaan dari perangkat 
tersebut, akhirnya  ia lebih memilih duduk 
dengan gadget ke�mbang bermain 
dengan anak lain. Perilaku semacam ini 
juga  menggan�kan  ak�vitas  lain. 
  Peng gunaan  gadget  dapat 
menggangu penglihatan anak, karena 
meletakkan layar ponsel atau tablet 
dengan jarak yang terlalu dekat  dengan  
mata. 
  Di�njau dari sisi neurofisiologis, 
otak anak berusia di bawah 5 tahun masih 
dalam  taraf perkembangan. Pada otak 
bagian  depan berfungsi memberi 
perintah dan  menggerakkan anggota 
tubuh lainnya. Di bagian otak belakang, 
ada yang namanya penggerak. Di bagian 
ini, terdapat hormon endorfin yang 
mengatur  pusat  kesenangan  dan 
kenyamanan. Pada saat bermain gadget, 
anak akan merasakan kesenangan, 
sehingga  memicu  meningkatnya  
hormon  endorfin. 

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF GADGET PADA PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI
Oleh : Ida Nur Indriani, S.psi, M.si
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PENGARUH GADGET PADA ANAK

  Akibatnya, ke depannya, anak 
akan mencari kesenangan dengan jalan 
bermain  gadget,  karena  memang 
s u d a h  t e r p o l a  s e j a k  a w a l 
perkembangannya.  Perkembangan 
otak anak akan lebih op�mal jika anak 
diberi rangsangan sensorik secara 
langsung. Misalnya, meraba benda, 
mendengar suara, berinteraksi dengan 
orang, dan sebagainya.  Jika  anak  usia  di 
bawah 5 tahun menggunakan gadget  
secara berkelanjutan, apalagi �dak 
didampingi orangtua, akibatnya anak 
hanya fokus ke gadget dan kurang 
berinteraksi  dengan  dunia  luar. 
b.  Fungsi  sosialisasi  jadi  berkurang
  Dari aspek interaksi sosial, 
perkembangan  anak-anak  usia di 
bawah  5  tahun sebaiknya  memang 
lebih  ke arah  sensor-motorik. Yaitu, 
anak harus bebas bergerak, berlari, 
meraih  sesuatu, merasakan kasar-
halus. Memang  di  gadget juga ada 
pengenalan warna atau games di mana 
orang melompat. Namun, kemampuan 
anak  untuk  berinteraksi secara 
langsung dengan objek nyata di dunia 
luar �dak diperoleh anak. Bila anak 
sampai kecanduan dengan gadgetnya 
m a k a   b i s a   m e m b u a t   a n a k  
berkembang ke arah pribadi  yang 
an�sosial. anak  jadi  susah  bicara 
karena yang dihadapi benda ma�, Ini 
terjadi karena anak-anak ini �dak 
diperkenalkan untuk bersosialisasi 
dengan orang lain. Selain itu juga 
berpotensi mendorong anak untuk 
menjalin relasi secara dangkal. Waktu 
untuk bercengkerama secara langsung 
berkurang  karena sekarang waktu 
tersita untuk menikma�  semuanya  
dalam   kesendirian.
Anak akan menjadi Pasif, Studi terbaru 
yang dipublikasikan pada jurnal Infant 
B e h a v i o r  a n d  D e v e l o p m e n t 
menemukan bahwa menonton  televisi 
a k a n  m e n i n g k a t k a n  r i s i k o 
kete r l a m b ata n   p e r ke m b a n ga n  
kogni�f,  motorik  dan  bahasa  pada 
anak usia di bawah usia dua tahun. 
Semakin panjang durasi interaksi anak 
dengan perangkat elektronik, maka 
s e m a k i n  p a ra h  g a n g g u a n  y a n g 
dialaminya. apabila anak semakin 
tergantung pada alat elektronik, maka 
hubungannya dengan  orang tua pun 
akan  merenggang 

dan dapat menyebabkan keterlambatan 
perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, 
pen�ng bagi  orang tua untuk tetap 
berinteraksi  dengan  anak. Lakukan  
obrolan ringan atau bacakan dongeng 
sebelum �dur agar anak bisa berinteraksi 
dengan  orang  tua. 
Cara mengatasi dampak nega�f dari 
pengaruh  Gadget 
  Sosok yang paling berpengaruh 
dalam mencegah maupun mengatasi 
dampak nega�f dari gadget adalah orang 
tua. Orang tua memiliki peran besar dalam 
membimbing  dan  mencegah agar 
teknologi gadget �dak berdampak nega�f 
bagi anak. Cara-cara yang harus dilakukan 
oleh  orang tua  ialah  sebagai  berikut :
1.      Pilih  sesuai  usia
  Untuk anak usia dini (0 – 6 tahun), 
pilihkan materi untuk mengedukasi anak 
misalnya: 
- Pengenalan ciri-ciri orang tua yaitu “ibu” 
dan “ayah”, “nenek”, “kakek”
- Pengenalan terhadap bunyi-bunyian            
( suara  binatang)
- Pengenalan  anggota  tubuh ( tangan, 
muka,  kaki,  dsb)
- Mengenal  warna 
- Mengenal benda yang berbeda ukuran. 
(misalnya besar dan kecil, panjang dan 
pendek)
- mengenal  bentuk-bentuk  benda. 
seper� bentuk lingkaran, bujur sangkar, 
segi�ga  dan  lain-lain
- Ke�ka anak sudah mulai bisa bicara 
carikan materi tentang membaca doa 
misalnya: doa sebelum makan, �dur, dan 
sebagainya
- Mengenal fungsi dari benda-benda 
disekitarnya. Contoh gelas untuk minum, 
piring  untuk  makan.
- Materi  menghitung angka dari angka 
yang  terkecil.  Contoh  angka  1 – 10
- Mengenal berbagai macam hewan dan 
buah.
- Cerita tentang hewan, tumbuhan, dan 
gambar-gambar  lucu  di buku dongeng. 
Yang  sifatnya  mendidik
2.      Batasi  waktu
  Anak  usia  di  bawah  5  tahun,  
b o l e h   d i b e r i   ga d get .  Ta p i  h a r u s 
diperha�kan durasi  pemakaiannya. 
Misalnya, boleh  bermain tapi hanya 
setengah jam dan hanya  pada  saat  
senggang. 

Contohnya, kenalkan gadget seminggu 
sekali, misalnya hari Sabtu atau Minggu. 
Lewat  dar i  i tu ,  ia   harus   tetap  
berinteraksi dengan orang lain. Aplikasi 
yang boleh  dibuka  pun  sebaiknya  
aplikasi yang lebih  ke  fitur  yang  
mendidik. 
3.      Hindarkan  kecanduan
  Ka s u s   ke c a n d u a n   a t a u 
penyalah  gunaan gadget biasanya 
t e r j a d i  k a r e n a  o r a n g t u a  � d a k 
mengontrol  penggunaannya  saat  anak 
masih kecil. Maka sampai remaja pun ia 
akan melakukan cara  pembelajaran 
yang  sama.  Karena  kurangnya  
perha�an  orang  tua ( yang dialihkan 
pada  gadget ) anak  anak  cenderung 
lebih dekat  dengan gadget mereka 
padahal hal itu memicu adiksi, sehingga 
mereka  seakan �dak bisa hidup tanpa  
gadget  mereka. Akan susah mengubah 
karena  kebiasaan  ini sudah terbentuk. 
Ini sebabnya, orang tua harus ketat 
menerapkan  aturan  ke anak, tanpa 
harus  bersikap  otoriter. Dan jangan 
lupa, orangtua harus menerapkan 
reward and punishment. Kalau ini 
berhasil dijalankan, maka anak akan bisa 
melakukannya  secara bertanggung 
jawab  dan  terhindar  dari  kecanduan  ( 
Adiksi) 
4.      Beradaptasi  dengan  zaman
  Salah  satu dampak posi�f 
ga d g e t  a d a l a h  a ka n  m e m b a n t u 
perkembangan fungsi adap�f seorang 
anak. Ar�nya kemampuan seseorang 
untuk bisa menyesuaikan diri dengan 
keadaan l ingkungan sek i tar  dan 
p e r k e m b a n g a n  z a m a n .  J i k a 
perkembangan zaman sekarang muncul 
gadget, maka anak pun harus tahu cara 
menggunakannya. Ar�nya  fungsi  
adap�f  anak  berkembang. seorang 
anak  harus  tahu  fungsi  gadget dan 
harus bisa menggunakannya karena 
salah satu fungsi  adap�f  manusia  
zaman sekarang adalah harus mampu 
mengiku� perkembangan teknologi. 
Sebal iknya,  anak yang �dak bisa 
mengiku� perkembangan  teknologi 
bisa dikatakan fungsi adap�fnya kurang 
berkembang  secara  normal. 

Kunjungan Komisi E DPR ke RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Kunjungan Komisi IX DPR RI ke RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
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Pasar Murah  digagas Dharma Wanita

Seminar awam jantung di ikuti oleh para rehabilitasi pasien jantung

  Bulan  Ramadhan  adalah  bulan yang penuh keberkahan bagi kita semua. Selain untuk memperbanyak pahala juga menjadi 
jembatan silaturahmi antar sesama. Selain untuk memperbanyak pahala juga menjadi jembatan silaturahmi antar sesama. Tujuan 
diadakannya  kegiatan  tersebut  yakni, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menumbuh dan menanamkan nilai-nilai Islami, 
membentuk  keakraban  seluruh  karyawan  RSUD  Dr.  Saiful Anwar dan membantu memfasilitasi pasien dan keluarga yang hendak 
beribadah.  Se�ap  Bulan  Ramadhan  RSUD  dr.  Saiful  Anwar  Malang mengadakan beberapa kegiatan keagamaan bagi umat Islam pada 
tahun  ini  kegiatannya  antara  lain : 
1.  Lomba  hadroh  yang  di iku�  oleh  30  Group 
2.  Pengajian  se�ap  hari  kamis  yang  diadakan  oleh  (pani�a  hari  besar  Islam)
3.  Acara  taraweh  keliling  se�ap  hari  sabtu  dan  minggu 
4.  bagi  keluarga  pasien  disediakan  buka  dan  saur  bersama  di  masjid  Ibnu  Sina  yang  berada  di dalam  RSSA
5.  Pasar  murah  yang  diadakan  tanggal  30  Mei  2018  (diprakarsai  oleh  Dharma wanita  RSSA)
6.  Pani�a  hari  besar  Islam  juga  mengkoordinir  zakat  fitra
7.  Sholat  idul  fitr i  di  masjid  Ibnu sina
8.  kegiatan  di  akhiri  dengan  acara  halal  bi  halal  direncanakan  tanggal  19  Juni  2018
Diharapkan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dapat  bermanfaat  bagi  semuanya

Kegiatan Ramadhan di RS U Dr. Saiful Anwar Malang

Peresmian Gedung 
Pendidikan FKUB di RSSA
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  Bersama  membangun gizi menuju bangsa  sehat dan berprestasi masih menjadi fokus tema peringatan hari gizi 
nasional  ke  58  tanggal  25  januari 2018, dan �ngginya angka gizi buruk di masyarakat indonesia menjadi alasan utama 
pemilihan tema besar yang sama dengan tema HGN tahun lalu. Sedangkan sub tema yang diangkat pada tahun ini adalah 
mewujudkan  kemandirian k eluarga 1 000 h ari p ertama k ehidupan u ntuk m encegah s tun�ng.
Ada  3  langkah  sederhana  untuk  mencegah  stun�ng  pada  anak
· Memberikan  asupan  nutrisi  yang  baik  pada  ibu  hamil  dan  menyusui
· Memberikan  asupan  gizi  yang  baik  pada  anak  serta  ASI  esklusif  pada  bayi  hingga  usia  6  bulan
· Pola hidup sehat dan bersih seper� �dak mengkonsumsi alkohol, membiasakan cuci tangan pakai sabun serta menjaga 
lingkungan  dan  sanitasi  yang  bersih
Jika 3 langkah  sederhana  diatas  dilakukan secara konsisten dan kemandirian keluarga tercipta maka masalah stun�ng pada 
anak dapat teratasi sesuai dengan cita-cita dan harapan  peringatan  hari  gizi  nasional  2018. PKRS Instalasi Gizi Rumah sakit 
Umum  Saiful  Anwar  dalam  peringatan  hari  Gizi  Nasional  mengadakan  penyuluhan  kelompok,  konsultasi  gizi  gra�s  dan 
bagi b agi b uah d i p oli h amil  d an p oli a nak R SU d r .S aiful A nwar M alang. 
  Kegiatan ini diharapkan pada ibu hamil dan keluarga pasien anak  menger� tentang pen�ngnya nutrisi pada masa 
kehamilan sampai 1000 hari pertama kehidupan sehingga tumbuh kembang maksimal dengan pencegahan stun�ng, 
memberikan  asupan  nutrisi  yang  baik pada ibu  hamil  dan  menyusui  serta  memberikan  asupan  gizi. yang  baik  pada  anak  
serta  ASI  esklusif  pada  bayi  hingga  usia  6  bulan.
  Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018 yang dimulai jam  08.00 sampai jam 10.00 dengan peserta  
adalah  pasien  poli  hamil  dan  keluarga  pasien  poli anak yang berasal dari malang dan luar malang. Ibu  hamil  setelah senam 
hamil  diberikan  konsultasi  gizi  gra�s  dan pembagian buah.  Sedangkan  pada keluarga pasien anak yang dilakukan 
penyuluhan k elompok d an p embagian b uah. 
  Selama  kegiatan berlangsung peserta kelihatan antusias sekali dengan banyaknya pertanyaan dan diharapkan 
kegiatan s eper� i ni d apat d ilakukan l agi.

BERITA DALAM GAMBAR

PERINGATAN HARI GIZI NASIONAL KE 58 
DI RUMAH SAKIT UMUM DR SAIFUL ANWAR MALANG

B. Elis
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PETUGAS PENDORONG PASIEN

  Jika kita masuk ke RSUD dr. Saiful 
anwar Malang melalui Lobi Utama lantai 
1, kita kan melihat ada beberapa petugas 
yang menyambut  kedatangan  pasien , 
khususnya pasie yang memerlukan kursi 
roda dan Branchart/ Meja dorong untuk 
mobilitasnya. Itulah para petugas 
Pendorong  pasien, yang  khusus  di 
tugaskan untuk membantu kelancaran 
mobilitas pasien, guna menunjang 
kelancaran ja lan nya pelayanan 
pemeriksaan pasien ke Instalasi rawat 
j a l a n  d a n  k e  t e m p a t  t e m p a t 
Pemeriksaan penunjang , bahkan ke 
semua tempat di Lingkungan RSUD dr. 
Saiful Anwar malang yang  akan  di tuju  
oleh  pasien. 
  Petugas pendorong Pasien 
ini,mulai ada sejak 1 januari 2006, 
sebenarnya sudah ada di semua tempat 
di RSUD dr. Saiful Anwar Malang ini, 
seper� di IGD, Kamar  terima  Ipu dll, 
akan tetapi khusus  Petugas pendorong 
di Instalasi Rawat jalan, mulai  ada sejak 
tanggal 1 Januari 2006. Pada saat itu, 
mereka hanya   bertugas  sebagai  
Pendorong Kursi Roda dan  tempat  �dur 
bagi pasien saja, dan status kepegawaian 
nya pada saat itu  sebagai  tenaga Padat 
karya RSSA, Jumlahnya pun belum 
sebanyak sekarang, baru  10  orang.
  Dari 10 orang tenaga murni 
Pendorong  tersebut, di beri  tugasnya  
di bagi dua tempat , Yaitu lima orang di 
lantai bawah, Bertugas di Lobi utama,  
dan Lima orang  di lantai  dua  bertugas  
di  Poliklinik. 
  Namun, Sejak tahun 2010, 
Petugas petugas Pendorong ini sudah 
semakin di perlukan kiprahnya, yaitu 
dengan di perbantukan di Poliklinik 
lantai dua. Jadi �dak hanya mendorong 
pas ien  sa ja  tugasnya,  tap i  juga 
membantu Petugas Poliklinik untuk 
mempersiapkan bahan habis  pakai 
dengan mengambil bon bonan ke 
gudang dan bertugas menbantu menata 
kebersihan dan kerapian Ruangan 
polklinik. Dari tahun ke tahun bersama 
d e n g a n  m e n i n g k a t n y a  j u m l a h 
kunjungan pasien ke Instalasi rawat 
jalan, jumlah petugas pendorong  pun 
juga  bertambah, 

dan Pada Saat ini, jumlah Tenaga 
Pendorong  sudah jauh lebih banyak, 
ada  21  orang dg  Status kepegawaian 
nya  sejak  Januari  2012.     
  Sudah menjadi Tenaga tetap 
Non BLUD dengan SK sebagai Pekarya 
Umum Kesehatan di Lingkungan RSUD 
dr.  Saiful  Anwar malang.  Dasar 
pendidikan mereka beragam , tetapi  
kebanyakan mereka lulusan  dari  DIII  
dan  S1,( Sarjana)..  
  Seiring dengan penetapan 
status Kepegawaian nya sebagai Tenaga  
Pekarya Umum Non BLUD tersebut  
tersebut, juga bertambah pas� Uraian 
Tugasnya.  Bahwa Petugas yang semula 
hanya di tugasi mendorong pasien saja, 
saat ini juga bertugas melakukan 
assesment Resiko jatuh pada pasien 
yang baru datang di Lobi Utama Lantai 
satu bersama dengan Perawat yang 
bertugas melakukan Skrining pada 
pasien yang  baru  datang. 
  W a l a u p u n ,  p e n d o r o n g 
melakukan assesment resiko jatuh 
secara cepat,  dengan Visual Assesment 
atau Kajian resiko Jatuh secara Visual, 
dan sederhana. Selain beberapa tugas 
tersebut,  pendorong  Juga bertugas 
memenuhi kewajiban yang lain sebagai 
Pekarya Umum.  Untuk  menunjang 
Kompetensi dan sebagai bekal untuk 
menjalankan  tugas tugasnya, Mereka 
juga di bekali  dengan Pela�han 
Pela�han Khusus, seper� pela�han PPI ( 
pencegahan dan Pengendalian Infeksi), 
Pela�han BHD, Pela�han Transfer 
pasien , Pela�han Kegawat  daruratan , 
Pela�han K3, dan  masih banyak lagi 
bekal pela�han yang di berikan  kepada  
petugas  pendorong  ini.  
  Sejak  Era di mulainya BPJS 
Kesehatan  1  Januari  2014  di seluruh 
Rumah Sakit di Indonesia, Khususnya 
RSUD dr. Saiful Anwar juga melayani 
pasien BPJS. Hal ini ber dampak secara 
�dak langsung akan kebutuhan  Jumlah  
Petugas Pendorong pasien ke Poliklinik 
di RSSA Malang,  karena, status RSSA 
Malang sebagai  RS  Type A  Rujukan, 
milik  Pem Prov. TK 1 Ja�m, sebagai Fas 
YanKes III Rujukan yang membawahi 
beberapa  Kabupaten  di  Jawa  Timur, 

tentunya  jumlah  pengunjung ke  
Poliklinik  semakin  banyak.
  Dari 17 Poliklinik yang ada di 
Instalasi Rawat jalan, perhari �dak kurang 
dari 1500 jumlah  kunjungan pasien , dan 
dengan Kondisi pasien banyak yang 
memerlukan bantuan Kursi Roda dan 
meja dorong 
  ( Branchart) untuk mencapai 
lokasi Poliklinik  di  Lantai dua, dan untuk 
membantu pergerakan mobilitas pasien, 
manakala pasien tersebut dari poliklinik 
lalu di konsultasikan ke bagian lain, atau 
dari Poliklinik di advice kan ke tempat 
Radiologi atau tempat pemeriksaan 
penunjang lainnya,atau ke Apo�k untuk 
mengambil Obat. 
  Di sinilah di perlukan Tenaga 
Pendorong  pasien yang membantu 
mobilitas pasien pasien yang mengalami 
kesul itan dalam berjalan.Bahkan  
Petugas pendorong ini di perlukan untuk 
mengantarkan  dan  serah  terima pasien 
yang  MRS ( masuk  rumah sakit)  dari 
Poliklinik  ke ruangan yang di tuju, dalam 
ar�an ada serah terima Proses Transfer 
pasien.
   Belum lagi nan� pada saat pasien 
ada yang kondisinya memerlukan 
Transfer segera ke IGD, maka  petugas 
pendorong di sini, berperan pen�ng 
dalam proses transfer pasien disamping 
juga ada petugas lain yang mendampingi , 
sesuai dengan derajat Transfer pasien. 
  Ini lah Pen�ngnya keberadaan 
dan Kiprah  Petugas  pendorong pada 
saat ini, yang  ternyata kehadiran profesi 
ini �dak kalah  pen�ngnya  dengan 
Profesi lain di RSUD dr. Saiful Anwar 
Malang dalam menunjang kelancaran 
pelayanan dan meningkatkan Mutu dan 
Keselamatan  Pasien di RSUD dr. Saiful 
anwar Malang. Bahkan �dak jarang, 
justru mereka yang paling pertama tahu, 
adanya kondisi pasien yang menurun, 
Misalnya pada saat tadinya pasien  baik 
kondisinya, layak untuk di transfer ke 
tempat lain, tetapi dalam prosesnya 
pendorong menemukan perubahan  
kondisi  dari pasien yg diantar, dan 
pendorong yang melakukan koordinasi 
dengan perawat atau petugas lain  yang 
terkait.  
  

Ber ikut  in i  ada lah  Gambaran  a lur 
Pelaksananan  Tugas  dari Petugas 
pendorong :
1. Petugas  pendorong Berada di Lobi 
Utama     Lantai  satu. 
2. Pada saat pasien datang, Petugas 
pendorong  melakukan  assesment 
kebutuhan alat bantu jalan pasien bersama 
dengan  Perawat  dan  petugas  Skrining  
Lobi.
3. Petugas Pendorong  membawa pasien ke 
Ruang tunggu dalam Lobi ,  dengan 
mempersilahkan pasien untuk duduk di 
Kursi  Roda apabila pasien kesulitan 
berjalan, dan memasangkan Pita Kuning 
Penanda Resiko Jatuh ke pergelangan 
pasien,  sesuai  SPO. 
4. Jika dari  hasil Assesment kebutuhan alat 
bantu jalan ternyata di dapatkan  pasien 
memerlukan Kursi Roda, maka Petugas 
pendorong mempersilahkan keluarga 
pasien untuk menda�ar pemesanan Kursi 
roda, di meja bagian depan Lobi Utama, 
dengan menyebutkan Nama Pasien, Alamat 
dan  Klinik  Tujuan  atau  tempat  tujuan  
lain. 
5. Jika  hasil anamnesa pasien sedang  
mengalami batuk , atau pasien batuk batuk  
lama ( Lebih dari dua minggu), dan Pasien 
Tujuan nya Ke Klinik Paru, , maka Petugas 
Pendorong  memakaikan masker kepada 
Pasien dan mencatat pemberian masker 
untuk  pasien  di  Buku. 
6. Jika Pasien memerlukan Branchart / Meja 
dorong ,  Maka Petugas  Pendorong  
memepersilahkan keluarga pasien juga 
menda�ar ke meja di bagian depan Lobi 
Utama, dengan menyerahkan KTP dan 
menyebutkan Nama pasien, Alamat, 
Tempat Tujuan serta Iden�tas dari KTP yang  
di serahkan. 

7. Petugas Pendorong mulai memanggil Nama nama pasien untuk di antarkan ke 
tempat  yang  di tuju.
8. Petugas Pendorong melakukan serah terima di  Logbook dengan Petugas di 
tempat  tujuan  pasien. 
9. Petugas Pendorong Membantu Pasien masuk  ke  dalam kendaraan pada saat 
pasien  pulang. 
10.Petugas Pendorong merapikan tempat kerjanya dan membersihkan Kursi roda 
dan  meja  dorong  yang  sehari  di  Pakai  untuk  mengantarkan  pasien. 
  Di bawah ini, ada beberapa bulan , Contoh jumlah Kebutuhan Pasien akan 
Kursi  Roda  dan Branchart  atau  meja dorong, untuk  mobilitas nya  ke  Instalasi 
Rawat  jalan atau  tempat  lain.  Data Kebutuhan Branchart ( Meja Dorong) Pasien 
yang berkunjung  ke  Instalasi  rawat  jalan,  Sejak  agustus  2017  sampai  awal  tahun  
2018. 

KIPRAH PETUGAS PENDORONG PASIEN DI RSSA

Keterangan :
· Bulan Agustus 2017 :  446
· September 2017 :  400
· Oktober 2017  :  500
· Nopember 2017 :  500
· Desember 2017 :  456
· Januari  2018-  :  492
  Jika Rata rata hari Kerja per bulan 
sebanyak  20  sampai  22  hari  kerja. 
Sehingga rata rata ada 25 pasien  atau 1,7 
% dari total kunjungan ke IRJ perhari , 
yang memerlukan  Meja  dorong  atau  
Branchart 
  Data Kebutuhan Kursi Roda 
Pasien yang berkunjung ke Instalasi 
rawat  jalan, Sejak  agustus  2017 sampai 
awal  tahun  2018. 

Keterangan :
  Ada 1400 – 1800 Pasien yang 
m e m e r l u ka n  Ku rs i  Ro d a  u n t u k 
membantu Pergerakan nya ke Instalasi 
Rawat  Jalan, perbulan.  Jika  jumlah  
hari  kerja  Rata rata 20- 22  per bulan, 
maka Kebutuhan Kursi Roda untuk 
pasien yang berkunjung ke Instalasi 
rawat jalan perhari ada  90  orang  pasien  
yang  memerlukan  Kursi  Roda. Jadi  rata 
rata ada  90  pasien perhari yang 
m e m e r l u ka n  Ku rs i  Ro d a  u n t u k 
mobilitasnya  ke  Instalasi  rawat  jalan, 
atau 6 % dari total Kunjungan Pasien ke 
Instalasi  Rawat  jalan. 
  
 

PETUGAS PENDORONG PASIEN
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SERANGAN JANTUNG

  Kita  ketahui bahwa Penyakit jantung dan pembuluh 
darah adalah penyebab kema�an dan kesakitan utama di dunia. 
Berdasarkan peneli�an didapatkan angka hampir 5 juta pria dan 
wanita dewasa menderita PJK (Penyakit Jantung Koroner). Angka 
prevalensi  terus meningkat seiring bertambahnya usia, dimana 
51 %  pada  pria  dan 48 % pada wanita berumur antara 55 – 64 
tahun. Namun seiring dengan peningkatan prevalensi tersebut 
maka terdapat juga peningkatan jumlah �ndakan intervensi 
koroner  yang  dilakukan  di Rumah sakit, baik berupa 
pemasangan STENT maupun �ndakan Operasi CABG 1. Dalam 
rangka  mengimplementasikan upaya pemberdayaan 
masyarakat  yang ada dalam standar Promkes, maka Tim PKRS 
Instalasi Pelayanan jantung Terpadu mengadakan kegiatan 
pemberdayaan  masyarakat  berupa  seminar dengan topik“ 
Tetap  bahagia setelah serangan jantung “ di ruang Kahuripan 
lantai  IV  Paviliun  Graha  Puspita.
  Seminar ini diketuai oleh ketua Tim PKRS IPJT bapak 
Mohammad Irfan, SST dan sebagai penanggung jawab adalah dr. 
Budi Satrijo, SpJP (K) selaku kepala Instalasi Pelayanan Jantung 
terpadu. Dan Alhamdulillah, acara tersebut berjalan dengan 
lancar, dihadiri 100 orang para rehabilitan penyakit jantung dan 
keluarga, mereka  berasal  dari berbagai wilayah mulai dari 
Malang  Raya,  Pasuruan,  Probolinggo ,  dan  Blitar.

  RSUD Dr.Saiful Anwar Malang 
memil ik i  v is i  menjadi  Rumah Sakit 
berstandar internasional kelas dunia pilihan 
masyarakat. Dalam pelayanannya RSSA 
selalu menjaga  mutu pelayanan dengan 
menciptakan beberapa program yang 
ber tu juan  member ikan  pe layanan 
paripurna ( preven�f, promo�f,  kura�f  dan 
rehabilita�f)  untuk mencapai kepuasan dan 
keselamatan pasien. Rumah Sakit ini 
memiliki program unggulan salah satunya 
RSSIB  (Rumah Sakit  Sayang Ibu dan Bayi ) 
yang didalamnya menangani manajemen 
laktasi. Untuk mewujudkannya diperlukan 
suatu inovasi guna meningkatkan mutu 
pelayanan. 
   Pada tahun 2016, ditemukan 
permasalahan  laktasi sebanyak  41  
kejadian dari 50 pasien (82%). Dari hasil 
stra�fikasi terdapat 26 pasien postpartum 
dengan  keluhan  produksi ASI minimal 
(64%) dan �dak dapat memberi ASI kepada 
b a y i n y a  s e c a r a  m a k s i m a l ,  f a k t o r 
penyebabnya antara lain tangan petugas 
pegal-pegal, pasien meyakini mitos ASI 
pertama menimbulkan penyakit, dan pasien 
postpartum patologis yang �dak boleh 
menyusui u ntuk s ementara w aktu.
  Berdasarkan masalah tersebut, 
QCC intan membuat suatu inovasi  untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada 
demi tercapainya kepuasan pelayanan  ke 
pasien. Untuk meniadakan produksi ASI 
m i n i m a l   Q C C  I N TA N   m e l a ku ka n 
pemecahan masalah dengan alat STIPRO 
(s�mulasi p rolak�n). 
  STIPRO (S�mulasi Prolak�n), 
adalah suatu alat yang digunakan untuk 
mens�mulasi produksi ASI  pada ibu 
Postpartum Fisiologis dan Patologis. Alat 
STIPRO INTAN  dapat meningkatkan 
produksi ASI secara Maksimal pada pasien 
postpartum. Inovasi  ini dimulai digunakan 
pada  tahun  2016,  alat ini digunakan di 
ruang 8  d an r uang 4 .
  Setelah dilakukan pemecahan 
permasalahan:
· Kejadian permasalahan produksi ASI 
minimal m enjadi 0 %
· Dapat  menekan  potensi kerugian 
Rumah  Sakit  sebesar RP.,3.075.000,- /  
bulan    

1.2 C ARA M EMBUAT S TIPRO        
 A.  Alat  dengan  spesifikasi  bahan : 
- Berupa  kayu  dengan  rol  yang  dimodifikasi
Konsep:
- Kayu  sebagai  pegangan
- Rol  dua  buah  sebagai  pemijat
- Karet  rotater
- Dynamo  24  Volt  sebagai  penggerak  roll
- Saklar  untuk  menyalakan  alat
- Kabel  penghubung  ke  aliran  listrik
- Baterai  2  buah
- Adaptor  12-24  Volt      

B. G ambar alat STIPRO

" TETAP BAHAGIA SETELAH SERANGAN JANTUNG " STIPRO (STIMULASI PROLAKTIN ) 

1.3 C ARA P ENGGUNAAN S TIPRO
A. P rinsip k erja S TIPRO
  Alat ini bekerja dengan cara memutar 
roll dimana putaran rol dapat memberi 
rangsangan di sistem persarafan di sekitar 
punggung atas sampai lumbal ke 5, sehingga 
m e n i n g k a t k a n  r e l a k s a s i  d a n  � n g k a t 
kenyamanan pada ibu, sehingga memicu 
p r o d u k s i  h o r m o n e  o k s i t o s i n  d a n 
mempengaruhi hormone prolac�n yaitu 
hormone y ang m emproduksi A SI

B. C ara p enggunaan S TIPRO
- Sambungkan kabel stop kontak ke 
aliran l istrik
- Tekan t ombol O N/ power
- L a k u k a n  p i j a t a n  d e n g a n 
menggunakan  alat  roll  s�mulasi 
laktasi di punggung pasien sejajar 
dengan tulang belakang mulai  tengkuk 
berjalan  ke bawah sampai tulang 
lumbal 5 kembali keatas dilakukan 
sebanyak 1 5 x / ±15 menit
- Ma�kan a lat
- Bersihkan alat dengan alcohol 70% 
setelah p emakaian
- Simpan d i b ox a lat S TIPRO

C. Gambar c ara p enggunaan S TIPRO

C. Evaluasi
  Sistem yang diterapkan untuk 
memantau dan mengevaluasi kegiatan 
yaitu buku evaluasi laktasi di ruangan 
y a n g   d i l a k u k a n  s � m u l a s i 
menggunakan  alat  STIPRO di �ap sif 
jaga  dinas.

  Peserta seminar sangat antusis mengiku� acara 
tersebut, bahkan banyak pertanyaan yang berkaitan 
dengan penyakit jantung  dan dijawab  dengan 
memuaskan oleh  dr. Cholid  Tri  Tjahyono, SpJP (K) FIHA 
selaku pembicara yang telah memberi materi penyakit 
jantung koroner, mereka juga menanyakan perihal 
rehabilitasi  penyakit  jantung  dan  hal  itu juga dijawab 
oleh narasumber ibu Kris�n Huru, Skep.Ns, ada pula yang 
menanyakan seputar gizi atau diit penyakit jantung dan 
dijawab  oleh  nara sumber dari instalasi Gizi yaitu ibu 
Ambar Sri Susilowa, SST, bahkan keluarga pasien 
menanyakan bagaimana cara mengatasi stress atau 
kecemasan pada keluarga yang sakit jantung, bahkan 
kadang putus asa maka pertanyaan ini dijawab tuntas oleh  
pembicara dari perawat yaitu Bpk. Bambang , S.Kep Ners, 
beliau KPP IPJT, pada akhir seminar  di lakukan  
pembentukan  komunitas   SCS  (Sa i fu l  Anwar 
Cardiovaskuler Sosiaty) dan terpilih menjadi ketuanya 
adalah bapak Bambang Irianto (mantan Pasien Bedah 
Jantung - CABG ), beliau juga memberikan ten�moni pada 
pasien lain bahwa  sakit  jantung bisa kembali sehat dan 
berak�fitas seper� orang sehat lainnya buk�nya adalah 
dirinya yang telah berhasil sembuh berkat perawatan dan 
rehabilitasi di RSSA, semoga komunitas SCS berkembang 
dan dapat memberikan kontribusi  terhadap  pasien  lain  
agar  �dak  putus  asa  dan  tetap  bahagia  walaupun  
mempunyai  penyakit  jantung. 
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PROFILE SATKER

  Sebagai rumah sakit umum daerah 
yang  menyediakan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat luas sudah sepantasnyalah 
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mempunyai 
komitmen untuk  dapat  member ikan 
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 
serta menjunjung �nggi norma e�ka, disiplin, 
dan hukum. Saat ini, pemberian pelayanan 
ke s e h ata n  j a u h  l e b i h  ko m p l e ks  j i ka 
dibandingkan dengan pelayanan kesehatan di 
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan 
tuntutan masyarakat akan pelayanan 
kesehatan yang bermutu, efek�f dan efisien 
yang semakin kuat, disamping standar 
pelayanan kesehatan yang juga selalu 
menyesuaikan dengan kemajuan ilmu dan 
teknologi  kedokteran  dan juga yang �dak 
kalah pen�ngnya adalah diberlakukannya 
sistem jaminan  kesehatan  nasional. 
  Untuk itulah, pada tanggal 13 
Februari  2015 berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur  RSUD  Dr. Saiful  Anwar Malang 
Nomor 800 / 3157 / 302 / 2015 dibentuklah  
Komite  E�k  Rumah Sakit (KERS)  di Rumah 
Sakit kita ini. Komite ini mempunyai  tugas, 
wewenang dan tanggung  jawab yang sangat 
besar  diantaranya :
1. Membantu pimpinan RS untuk menerapkan  
Kode E �k R umah S akit 
2. Melakukan pembinaan insan perumah 
s a k i t a n  s e c a r a  k o m p r e h e n s i f  d a n 
berkesinambungan, agar se�ap orang 
menghaya� dan mengamalkan Kode E�k 
Rumah S akit d i I ndonesia ( KODERSI) 
3. M e m b e r i  n a s e h a t ,  s a r a n ,  d a n 
per�mbangan terhadap se�ap kebijakan atau 
keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau  
pemilik r umah s akit
4. M e m b u a t  p e d o m a n  p e l a k s a n a a n 
pelayanan kesehatan di rumah sakit yang 
terkait d engan e �ka r umah s akit
5. Menangani masalah-masalah e�k dan 
hukum  yang  muncul  di  dalam  rumah  sakit
6. M e m b e r i  n a s e h a t ,  s a r a n ,  d a n 
per�mbangan  e�k dan hukum kepada pihak-
pihak y ang m embutuhkan
7. Membantu menyelesaikan perselisihan / 
sengketa medik yang terjadi di lingkungan 
rumah s akit
8. Menyelenggarakan berbagai kegiatan lain 
y a n g  d i p a n d a n g  d a p a t  m e m b a n t u 
terwujudnya  kode  e�k  dan hukum rumah 
sakit

  Kepengurusaan Komite e�k dan 
hukum RSSA saat ini diketuai oleh dr. PUTU 
MODA ARSANA, Sp. PD-KEMD FINASIM, 
dengan wakil ketua dr. JDP. WISNUBROTO, Sp. 
B (K) Onk. Mempunyai dua orang sekretaris 
yaitu  SRI ENDAH NOVIANI, SH, M.Sc dan RENY 
KUSHARTATI, SST, MM. Adapun anggota 
Komite ini terdiri dari 6 orang yaitu BAGONG 
PRIYANTONO, S. Kep.Ners, dr. WENING 
PRASTOWO, Sp. F. SH, dr. WAHYU PURNOMO, 
drg. MEIDINA WULANDARI, AHMAD SUSENO. 
S. Kep.Ners dan DINI LATIFATUN NAFI'ATI, 
M.Psi dengan satu orang staf administrasi 
yaitu  IRMA IMANIAR,  S .Pd.
  Didalam melakukan evaluas i 
kerjanya,  komite e�k menjadwalkan 
pertemuan internal maupun eksternal 
sedikitnya sekali dalam satu minggu dengan 
melibatkan satuan kerja yang lain seper� 
Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite 
Koordinasi Pendidikan Keperawatan, Komite 
Koordinasi Pendidikan Tenaga Kesehatan 
Lain, Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Hukum 
Humas dan Pemasaran. Kegiatan lainnya 
adalah mengadakan  skill  comunica�on dan 
handling complain di�njau dari segi psikologis  
dan  e�ka  hukum untuk karyawan Instalasi 
Pelayanan Utama GPH, dan yang �dak kalah 
pen�ngnya adalah upaya penanganan 
laporan pelanggaran e�k dan hukum, serta 
menghasilkan rekomendasi untuk  direktur 
pada lembar form hasil audit internal yang 
telah ditandatangani oleh �m pada  se�ap 
kasus tersebut. Saat  ini rata-rata ada sekitar 
dua kasus  perbulannya yang ditangani  oleh 
komisi e�k dan hukum ini yang  sebagian besar 
berasal  dar i  pengaduan masyarakat 
mengenai pelayanan yang diberikan  oleh  
para  pelayan  RSSA. 
  Jika menilik besarnya tugas dan 
tanggung jawab komite ini maka bisa 
dibayangkan banyaknya masalah yang 
dihadapi oleh komite ini. Namum masalah 
yang cukup mendesak saat ini adalah belum 
tersosialisasikannya secara menyeluruh 
mengenai Buku Pedoman Komite E�k dan 
Hukum. Ini merupakan pekerjaan mulia  dan 
menjadi tugas Komite E�k dan Hukum untuk 
terus mensosialisasikan buku pedoman 
tersebut agar seluruh karyawan rumah sakit 
menger�  dan  paham  kode  e�k  karyawan 

dan penerapan pelanggaran sanksi e�k dan 
hukum. Saat ini kegiatan sosialisasi buku 
pedoman komite e�k dan hukum dilakukan 
se�ap dua minggu sekali yaitu se�ap hari 
Kamis. 
  Besar harapan komite e�k dan 
hukum  Rumah  Sakit ini dapat menjadi 
sarana  efek�f  didalam mengusahakan 
saling  penger�an  antara berbagai pihak 
yang  terlibat  seper�  dokter, pasien, 
keluarga  pasien dan masyarakat tentang 
berbagai masalah e�ka hukum kedokteran 
yang  muncul dalam  perawatan kesehatan di 
rumah  sakit. 
  Wawancara dengan ketua komite 
E�k  dan  Hukum  RSSA dr. PUTU MODA 
ARSANA, Sp. PD-KEMD FINASIM
  Disela-sela padatnya jadwal beliau, 
dr. PUTU MODA ARSANA, Sp. PD-KEMD 
FINASIM masih menyempatkan diri untuk 
menjawab beberapa pertanyaan seputar 
satuan kerja Komite e�k dan hukum yang  
dipimpin  beliau. 
· Redaksi  Sketsa (RS) :  Seberapa besar 
p e r a n   k o m i t e   e � k  d i d a l a m 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 
rumah  sakit  i ni ? 
* Dr. Putu  Moda  Arsana  (Dr. PMA) :  Saya  
kita sangat  besar perannya. Semua  
pelayanan  di rumah sakit bertujuan untuk 
menyelamatkan pasien, petugas, sarana 
prasarana dan lingkungan. Oleh karena itu 
maka  pelayanan harus berdasarkan atas 
e�ka sesuai dengan pedoman e�ka yang 
sudah di terbitkan RSUD Dr. Saiful Anwar 
Malang.
· Redaksi  Sketsa (RS) :  Saat ini  di  RSSA  ada 
komite medik dan juga ada komite e�k dan 
hukum.  Apa perbedaan diantara keduanya 
ya  dok ? 
* Dr. Putu  Moda  Arsana  (Dr. PMA) : 
Perbedaan adalah sebagai berikut. Komite 
e�k merupakan perangkat organisasi non 
struktural  yang dibentuk dalam rumah sakit 
guna membantu pimpinan rumah sakit 
dalam melaksanakan KODERSI (Kode E�k 
Rumah Sakit di Indonesia). Komite e�k dan 
h u k u m  m e n g a t u r  s e g a l a  h a l  y a n g 
berhubungan dengan sikap dan perilaku 
seluruh karyawan baik dokter, perawat dan 
karyawan lainnya sesuai dengan pedoman 
komite  e�k  dan  hukum  rumah  sakit. 

Sedangkan komite medik  merupakan 
perangkat  non struktural yang dibentuk untuk 
m e l a k s a n a k a n  s e r t a  m e n j a m i n 
profesionalisme tenaga medik dalam hal ini 
dokter. Mempunyai tugas yaitu melakukan 
kredensial  bagi seluruh staf medis yang akan 
melakukan pelayanan medik rumah sakit, 
memelihara mutu profesi staf medis dan 
menjaga disiplin, e�ka dan perilaku profesional  
medis. 
· Redaksi  Sketsa (RS) : Seberapa pen�ng e�ka 
dan hukum didalam pelayanan kesehatan  
menurut  dokter ? 
* Dr. Putu  Moda  Arsana  (Dr. PMA) :  Semua 
pelayanan di rumah sakit bertujuan untuk 
menyelamatkan pasien, petugas, sarana 
prasarana dan lingkungan. Oleh karena itu 
maka semua ak�vitas di rumah sakit  harus  
berdasarkan atas e�ka yang telah disepaka� 
b e rs a m a  s e h i n g ga  d a p a t  m e n c e ga h 
munculnya kasus-kasus hukum, yang dapat 
merugikan  baik  pasien  maupun  rumah  sakit. 
· Redaksi  Sketsa (RS) : Apa  isu-isu  e�ka  dan  
hukum  yang  berkembang  saat  ini  dok ? 
* Dr. Putu  Moda  Arsana  (Dr. PMA) :  Isu yang 
berkembang saat ini yaitu makin banyaknya 
kasus-kasus e�k dan hukum yang melibatkan 
dokter, perawat maupun karyawan rumah 
sakit .  Hal   ini   dimungkinkan karena  
masyarakat  saat  ini  lebih menger� hak-
haknya sebagai pasien disamping  informasi  
yang  saat ini sudah sangat cepat dan terbuka. 
Oleh karena itu sudah sepantasnyalah dokter, 
perawat dan karyawan  rumah  sakit  harus 
l e b i h  m e m ge r �  te nta n g  b a ga i m a m a 
berperilaku secara e�s serta menger� dan 
melaksanakan komunikasi  efek�f sehingga 
�dak  �mbul  salah penger�an diantara 
petugas  dan  pengguna  layanan  rumah  sakit. 

· Redaksi  Sketsa (RS) : Saat ini apa saja 
program  yang  telah dilakukan  dan 
dikerjakan oleh komite e�k RSSA dan apa 
program/kegiatan yang akan dikerjakan 
berikutnya 
* Dr. Putu  Moda  Arsana  (Dr. PMA) :  
Ada  beberapa  program kerja yang dibuat 
oleh  Komite  E�k dan Hukum  antara  lain 
telah membuat buku pedoman kode e�k 
karyawan RSUD  Dr.  Saiful Anwar Malang 
d a n   b u k u  p e d o m a n  p e n e r a p a n 
pelanggaran sanksi e�k dan hukum yang 
disertai dengan SPO dan form pelaporan 
hasil  audit internal dan lain-lain. Saat ini 
kami  juga sedang melakukan sosialisasi 
buku  pedoman  kode e�k karyawan RSUD 
Dr.  Saiful Anwar Malang kepada karyawan 
rumah sakit, membuat kotak saran serta 
pengaduan masyarakat di rumah sakit. 
Disamping itu kami juga ru�n melakukan 
internal  audit  terkait dengan hasil 
sosialisasi yang telah dilakukan dan 
melakukan internal audit dan inves�gasi 
terhadap kasus-kasus e�k dan hukum yang 
melibatkan  semua  stake  holder  terkait.
· Redaksi  Sketsa (RS) : Bagaimana peran 
dari komite e�k RS  didalam  sistem  Jaminan 
kesehatan  nasional 
* Dr. Putu  Moda  Arsana  (Dr. PMA) : 
Secara umum komite e�k mengawal 
pelayanan kepada pengguna layanan 
supaya sesuai dengan pedoman e�k 
termasuk kepada pengguna JKN bersama 
dengan Komite Medik, Komite E�k dan 
Hukum berusaha agar layanan kepada 
semua pasien baik JKN/umum tetap sesuai 
dengan kaidah-kaidah e�k dan standart 
pelayanan  medik  yang  berlaku. 

 

· Redaksi  Sketsa (RS) :  Apa  nasehat dokter 
untuk  para  pelayan kesehatan di rumah  
sakit  ini ? 
* Dr. Putu  Moda  Arsana  (Dr. PMA) :  Kami 
sangat  mengharapkan  pelayan  kesehatan 
di rumah sakit ini dapat melakukan tugas 
secara e�s berdasarkan atas pedoman yang 
telah disepaka� agar �dak menimbulkan 
kasus-kasus e�k dan hukum yang dapat 
merugikan pasien, keluarga maupun rumah 
sakit. 
· Redaksi  Sketsa (RS) : Terakhir  dokter,  Apa 
harapan dokter untuk komite e�k ini 
kedepannya 
* Dr. Putu  Moda  Arsana  (Dr. PMA) : 
Harapan  saya  kedepannya  yaitu Komite E�k 
dan Hukum dapat melakukan tugas sesuai  
dengan tupoksi secara terus menerus, 
k o n s i s t e n  d a n  t e r i n t e g r a s i  s e r t a 
berkoordinasi dengan semua satuan kerja 
yang terkait demi terciptanya budaya 
keselamatan kerja di lingkungan RSUD Dr. 
Saiful  Anwar  Malang. 

Komite E�k dan Hukum RS. Dr Saiful Anwar Malang 

PROFILE SATKER
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MENGATASI KLB

  Kisah perjalanan kami dimulai 
pada hari Sabtu, 13 Januari 2018. Kala itu 
anggota satgas bencana IDAI (Ikatan Dokter 
Anak Indonesia) mendapat kabar bahwa 
terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk 
dan Campak d i  Asmat,  Papua yang 
m e n y e b a b k a n  b a n y a k  a n a k- a n a k 
meninggal. Terhitung ada 67 anak yang 
sudah  meninggal akibat KLB Campak dan 
Gizi  Buruk. Kementerian Kesehatan 
merespon kejadian luar biasa (KLB) ini 
dengan membentuk Flying Health Care 
(FHC) dengan  melibatkan beberapa 
instansi. Ikatan Dokter Anak Indonesia 
melalui Tim Satgas Bencana mengirimkan 3 
anggotanya untuk mendampingi  �m FHC  
ini sampai dengan 25 Januari 2018, 
dilanjutkan oleh �m ke-2 sampai dengan 5 
Februari 2018. Pada  tanggal 16 Januari 
2018,  �m Fly ing Health Care (FHC) 
Kementrian Kesehatan yang berjumlah 39 
orang diberangkatkan, termasuk �m satgas 
bencana IDAI di dalamnya. Perjalanan 
menuju ke Asmat, menempuh rute Jakarta – 
Jayapura – Timika – Asmat. Perjalanan 
Jakarta-Jayapura ditempuh dalam 5 jam 
perjalanan. Pagi menyapa Satgas Bencana 
IDAI yang tergabung dalam �m FHC di 
Jayapura. Tim �m satgas bencana IDAI – FHC, 
transit  di  Bandara  Sentani selama 1 jam, 
lalu berangkat kembali menuju Timika. 
Untuk menuju ke Asmat, dari Timika �m 
harus  menggunakan pesawat perin�s. 
Tepat pukul 11.00 WITA, sebagian anggota 
�m satgas bencana IDAI - FHC mendarat di 
Bandara Ewer, Asmat. Sedangkan sebagian 
anggota �m yang lain terpaksa di �nggal di 
kota Timika, oleh karena keterbatasan 
pesawat perin�s yang membawa anggota 
�m. Tim  Satgas Bencana IDAI yang 
tergabung dalam �m FHC adalah dr. 
Kurniawan Taufiq  Kadafi, SpA (K), M.Biomed 
dari RSSA, Malang, Dr. Fathy Zuandi Pohan 
dari RS Jantung Harapan Kita, SpA, dan Dr. 
Dimas D. Saputro, SpA dari RS Ibu dan Anak 
Harapan Kita. Dari Bandar Udara Ewer, 
Asmat, anggota �m harus menempuh 
perjalanan melewa� sungai menggunakan 
speed  boat dengan waktu tempuh  15  
menit perjalanan untuk menuju ibu kota 
kabupaten  Asmat  di  Agats.

  Sesampainya di Agats (Ibu kota 
Kabupaten Asmat), �m langsung mengiku� 
rapat koordinasi dengan TNI, Bupa� Asmat 
dan Kapolda Papua. Pada saat rapat 
koordinasi itulah, bapak bupa� Asmat 
memaparkan tentang latar belakang 
terjadinya KLB gizi buruk dan campak. Sejak 
bulan  September 2017 terjadi peningkatan 
dras�s kasus campak di kabupaten Asmat, 
Papua. Dalam kurun waktu 4 bulan (s/d 11 
Januari 2018) dilaporkan terdapat 568 
kasus, 175 kasus di antaranya merupakan 
kasus rawat inap. Setelah rapat koordinasi, 
maka diputuskan bahwa �m gabungan yang 
terdiri dari TNI, Polda Papua, Kemenkes 
(FHC) membagi area tugas. Tim TNI akan 
bertugas  di 8 distrik, sedangkan �m FHC 
akan  bertugas  di  3  distrik. Setelah rapat 
koordinasi dengan �m gabungan TNI, Polri 
dan kemenkes, �m Kemenkes mengadakan 
rapat kecil untuk merumuskan tugas agar 
lebih  terstruktur.  

  Tim Kemenkes pada empat ruang 
l ingkup �ndakan dalam menghadapi 
bencana.  Ruang  lingkup  itu  melipu�:
1. Mi�gasi  (pencegahan)
 a. M e m b u a t   p e d i a t r i c   r i s k  

assessment
 b. Meningkatkan pengetahuan 

tenaga m edis m elalui p ela�han
 c. Kerjasama  lintas sektoral misalnya 

dengan P uskesmas, m iliter
 d. Berkolaborasi dengan lembaga 

swadaya m asyarakat.
2. Kewaspadaan
3. Tanggap d arurat
4. Pemulihan,
 Selain itu juga dirumuskan tugas selama di 
distrik  dan  RSUD. Tim yang bergerak ke 
distrik  melakukan  kegiatan:
- Survailans gizi buruk dan kasus dugaan 

campak.
- Imunisasi kejar, pemberian vitamin A dan 

obat cacing (deworming), dan pemberian 
PMT.

- Pemeriksaan kesehatan dan melakukan 
rujukan.

- Penilaian kondisi kesehatan masyarakat 
dan lingkungan  sebagai  faktor risiko 
penyakit (wabah).

- Penilaian  kondisi  fasilitas  kesehatan.
- Promosi  kesehatan  (PHBS).
  T i m  ya n g  m e n eta p  d i  A gat s 
melakukan  kegiatan:
- Membantu  dokter RSUD dan bekerja 

sama dengan dokter TNI melakukan 
pelayanan kesehatan anak kasus rawat 
inap, IGD, maupun  rawat  jalan. 

Melakukan visitasi pagi semua pasien anak 
(bangsal gizi buruk, bangsal umum, kelas, 
perinatologi, IGD, dan HCU) dan  visitasi sore 
p a s i e n  b a r u  a t a u  p a s i e n  y a n g  
membutuhkan  pemantauan.
- Bekerjasama dengan dokter spesialis gizi 
klinis membentuk sistem asuhan nutrisi di 
rumah sakit melipu�: penilaian status 
nutrisi, penentuan kebutuhan kalori, 
penyiapan dan sistem distribusi asupan 
makanan, evaluasi respon pemberian 
nutrisi.
- Melakukan pendataan terhadap seluruh 

pasien anak dengan gizi buruk dan/atau 
campak.

- Menjawab konsultasi dari dokter atau 
perawat  ruangan  ataupun  HCU.

- Melakukan resusitasi bayi baru lahir 
secara  SC.

- Mempersiapkan Therapeu�c Feeding 
Center  (TFC)  yang berlokasi di aula gereja 
GPI  di samping  RSUD  Agats.

- Melakukan  mobilisasi  pasien dari RSUD 
ke  TFC.

- Visitasi harian dengan �m asuhan nutrisi 
di  TFC.

- Bekerjasama  dengan  dokter spesialis 
gizi klinik melakukan pendidikan dan 
pela�han terhadap dokter, perawat, 
bidan, dan ahli gizi mengenai asuhan 
nutrisi pediatrik  khususnya  penanganan 
gizi buruk.

- Merancang  skema penanganan gizi 
buruk berkesinambungan mulai fase 
stabilisasi hingga fase kejar tumbuh 
(mulai dari  rumah  sakit hingga kembali 
ke kampung asal) untuk  dijadikan  pilot  
project  rumah  gizi.

  Setelah menyusuri Distrik dan kota 
Kabupaten,  didapatkan permasalahan 
yang sangat kompleks. Dari hasil kerja �m 
satgas, antara  lain:
1. Mi�gasi  (pencegahan)
 a. Pediatric  Risk  Assassment 

 b. Meningkatkan  pengetahuan 
tenaga m edis m elalui p ela�han

Distrik  Pulau  Tiga
 Lokasi pelayanan di desa Nakai dan 
Fumiripits (kedua desa sudah dilakukan ORI 
campak  dan  pemberian  vitamin  A)
- Total  pasien  gizi  buruk  :  8  orang
- Total  pasien  campak  :  3  orang
- Total  yang  berhasil  dirujuk: -
 Terkendala biaya untuk bahan bakar dan 
sulitnya  komunikasi  ke posko untuk 
meminta  bantuan  transportasi.
- Total  pasien yang mendapat vaksinasi: 

113  orang
- Total an�gen yang diberikan: 212 (DPT-

Hib-HB,  polio,  dT)
- Total  pemberian  obat  cacing  :  53  orang.

Menyusuri Tanah Asmat, Membantu Mengatasi KLB Gizi Buruk dan Campak
Dr. Kurniawan Taufiq Kadafi, Sp.A(K), M.Biomed

Tim FHC mendarat di Bandar Udara Ewer.

Rapat Koordinasi dengan TNI, Polda Papua dan Bupa� Asmat

Pediatric Risk Assessment 
yang dilakukan oleh �m satgas bencana IDAI

Pela�han Gizi oleh tenaga ahli dari Jayapura

 c. Kerjasama lintas sektoral dengan    
TNI, Polda. Kegiatan ini berlanjut ke�ka 
dilakukan penelusuran  kasus  gizi  buruk 
dan  campak  serta  imunisasi  kejar.

2. Kewaspadaan.
  O p � m a l i s a s i  k a p a b i l i t a s 
p e n a n g g u l a n g a n  b e n c a n a  m e l a l u i 
perencanaan, pela�han dan simulasi. 
Persoalan y ang d ihadapi a ntara l ain:
 a. Untuk membuat Therapeu�c 

Feeding Center dibutuhkan dana yang 
sangat b esar

 b. Dana tersebut digunakan untuk 
kecukupan nutrisi pasien anak yang 
mengalami g izi b uruk.

 c. Hampir semua orang tua pasien 
�dak bekerja, hanya mengandalkan hasil 
alam (mencari sagu di hutan). Jadi 
Pemerintah kabupaten juga harus 
membiayai  uang  makan orang tua pasien  
dan  saudara  pasien yang di bawa ke 
Therapeu�c F eeding C enter d i GPI Agats.

3. Tanggap  darurat.  
 Distrik  Sawa  Erma
  Lokasi pelayanan di 13 desa: Sawa, Er, 
Sona, Erma, Omor, Onafai, Yamas, Yeni, Sau�, 
Mamugu I, dan Mamugu  II. Kerjasama lintas 
sektor dengan Pemda, Satgas KLB Campak dan 
Gizi Buruk TNI, Koramil, Babinsa,  dan  
Puskesmas  Sawa  Erma. 
- Total  pasien  gizi  buruk  :  13  orang
- Total  pasien  campak  :  4  orang
- Total  yang  berhasil  dirujuk  :  12  orang
- Total pasien yang mendapat vaksinasi: 

1465  orang.

Persiapan imunisasi kejar campak.

dr. Kurniawan Taufiq Kadafi, Sp.A(K), M.Biomed mengumpulkan pasien 
gizi buruk di Puskesmas sebelum di rujuk di RSUD Agats hasil dari 

penelusuran dan pengobatan di 13 kampung/desa.

Melakukan imunisasi dan pengobatan masal pada 
anak sekolah di Kecamatan/Distrik Sawa Erma, Asmat.

 RSUD  Agats  dan  Therapeu�c Feeding 
Center
- Total pasien gizi buruk yang dirawat: 89 

pasien
- Total pasien perinatologi (BBLR, BBLSR, 

BBLASR,  sepsis,  distres napas)  :  4  orang
- Total  pasien  campak  :  14  orang.
- Mortalitas  :  2  pasien
 * 1  p a s i e n  d e n ga n  g i z i  b u r u k 

marasmik, campak,  pneumonia, dan  
syok sepsis.

 * 1 pasien dengan pneumonia gagal 
napas,  campak,  syok sepsis.

MENGATASI KLB
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4. Pemulihan.
 Permasalahan lain yang harus dihadapi 
selama penanganan KLB di Asmat antara 
lain:
 I. Kendala  Teknis
 a. Fasilitas transportasi pasien kri�s 

hanya speed boat yang �dak didesain 
untuk  transport pasien dan ambulance 
air  belum  tersedia

 b. Kesulitan komunikasi menyulitkan 
proses  perujukan  pasien

 c. Tidak tersedia fasilitas ruang rawat 
intensif di RSUD Agats untuk merawat 
k a s u s  ke g a w a t a n  a n a k ,  s e p e r � 
con�nuous posi�ve airway pressure 
(CPAP),  non-invasive ven�la�on, 
maupun  ven�lator.

 d. Persed iaan   oks igen   yang  
terbatas.

 e. Keter b ata s a n  p em er iks a a n 
penunjang (laboratorium maupun 
radiologi)

 f. L a b o r a t o r i u m  y a n g  d a p a t 
diperiksa adalah darah perifer lengkap, 
kimia darah sederhana, DDR, dan rapid 
diagnos�c  HIV, sementara  mesin 
rontgen �dak dapat digunakan karena 
rusak.

 g. Persediaan kantung darah dan 
reagen  cross  match  yang  habis.

 h. Kendala dalam asuhan nutrisi yakni 
sebagian besar pasien �dak dapat 
menghabiskan  susu  sesua i  yang 
ditargetkan, sementara sebagian besar 
menolak  pemasangan  NGT. 

 Akan tetapi di sisi lain sebagian besar 
pasien memiliki nafsu makan yang baik 
terhadap makanan padat (nasi). Hal ini 
merupakan tantangan tersendiri dalam 
merancang tata laksana nutrisi bagi 
pasien  berdasarkan  pedoman  WHO.

II. Faktor  Sosio  kultural
  Selain kami melakukan pelayanan, 
kami  juga  melakukan iden�fikasi aspek sosio 
kultural. Aspek ini dirasa pen�ng untuk di 
iden�fikasi, karena  salah satu akar masalah 
yang menyebabkan terjadinya Kejadian Luar 
Biasa Gizi Buruk dan Campak adalah berasal 
dari perilaku dan budaya masyarakat Asmat. 
Perilaku dan budaya berburu dan mencari 
makan di hutan merupakan salah satu aspek 
yang unik. Masyarakat  Asmat  sudah terbiasa 
mencari makan dengan langsung mencari 
bahan makanan di alam. Satu keluarga 
seringkali membawa seluruh anggota 
keluarga ke hutan, termasuk anak-anak 
mereka  untuk mencukupi kebutuhan makan, 
dengan mencari sagu, memancing ikan di 
sungai sekitar hutan. Hal ini menyebabkan 
anak menjadi  �dak  tervaksinasi, karena pada 
waktu petugas melakukan pelayanan 
imunisasi, petugas mengalami kesulitan 
untuk mendapatkan anak-anak untuk 
divaksinasi. Karena sebagian besar anak di 
bawa ke hutan. Faktor yang lain adalah 
masyarakat Asmat sebagian besar �dak 
mempunyai pekerjaan tetap. Keadaan ini 
menyebabkan  bila  anak mengalami sakit dan 
harus dirawat  di  RSUD  atau Puskesmas, 
orang tua seringkali memaksa pulang dari 
perawatan, karena mereka harus mencari 
makan di hutan. Faktor perilaku dan budaya 
tersebut juga menyebabkan anak mudah 
mengalami sakit, kekurangan gizi dan 
pendidikan  anak  menjadi  terbengkalai.
  Pendekatan KLB gizi buruk dan 
campak di Asmat mungkin berbeda dengan 
daerah lain karena faktor budaya di Asmat 
sangat berbeda dengan daerah lain oleh 
karena itu perlu pendekatan khusus. Tugas 
Tim 1 digan�kan  oleh �m yang kedua yang 
akan  berkonsentrasi   pada  proses  
pemulihan.

  Promosi kesehatan adalah proses 
m e m b u a t  o ra n g  m a u  d a n  m a m p u 
meningkatkan kontrol terhadap dan 
memperbaiki kesehatan (WHO, 1984), 
Promosi kesehatan merupakan program 
yang di rancang untuk memberikan 
perubahan terhadap manusia, organisasi, 
masyarakat  dan l ingkungan,  dalam 
memberikan edukasi paa pasien, keluarga 
dan masyarakat  sekitar  d iper lukan 
komunikasi yang efek�f sehingga apa yang 
disampaikan baik itu informasi, edukasi, 
konseling pada pasien tepat dan sasaran 
memahami  dan dapat merubah perilaku 
yang  diharapkan (PHBS)
Untuk memberikan perubahan terhadap 
manusia, organisasi, masyarakat dan 
lingkungan di perlukan strategi dalam 
promosi kesehatan, menurut WHO, 1984) 
yaitu : 
1. Advokasi agar pembuat kebijakan 
m e n g e l u a r k a n  p e r a t u r a n  y a n g 
menguntungkan  kesehatan.
2. Dukungan sosial agar kegiatan promosi 
kesehatan medapat dukungan dari tokoh 
masyarakat.
3.  Pemberdayaan Masyarakat  agar 
masyarakat  mempunyai kemampuan 
untuk  meningkatkan  kesehatannya.
   Ke�ga strateg i  tersebut  harus 
dilaksanakan agar kegiatan promosi 
kesehatan di rumah sakit berjalan dengan 
programnya yang tertata, dilaksanakan dan 
d i  e va l u a s i .  D a l a m  m e l a k s a n a ka n 
pemberdayaan masyarakat di rumah sakit 
PPA (Profesional Pemberi Asuhan) harus 
menerapkan komunikasi yang efek�f pada 
pasien dan keluarga, juga pada teman 
sejawat atau antar profesi. 

Komunikasi  PPA  dengan pasien merupakan 
salah satu kompetensi yang harus dikuasai.  
Kompetensi komunikasi merupakan salah 
satu yang menentukan keberhasilan dalam 
m e m b a n t u  p e nye l e s a i a n  m a s a l a h 
kesehatan pasien. Fenomena yang tejadi 
pada PPA, terlihat disibukkan dengan  
�ndakan perawatan dan administrasi  
sehingga  �dak cukup waktu untuk  
menggali permasalahan yang dialami 
pasien. Informasi yang  �dak cukup  
mendalam  pada permasalahan pasien 
mengakibatkan kurang akuratnya dalam 
menyusun diagnosis, perencanaan  dan 
rencana  �ndak lanjut pasien. Akibatnya, 
PPA bisa saja �dak mendapatkan keterangan 
yang cukup untuk menegakkan diagnosis 
dan menentukan perencanaan  dan  
�ndakan l ebih l anjut.
  Dari sisi pasien, umumnya pasien 
merasa berada dalam posisi lebih rendah di 
hadapan PPA  sehingga takut bertanya dan 
bercerita atau mengungkapkan diri.  
Hasilnya, pasien menerima saja apa yang 
dikatakan oleh PPA.  Paradigma inilah yang 
harus kita perbaiki. Pasien dan PPA harus 
berada dalam kedudukan setara sehingga 
pasien �dak merasa rendah diri dan malu 
untuk  bisa menceritakan sakit/keluhan 
yang dialaminya secara jujur dan jelas.  
K o m u n i k a s i  y a n g  e f e k � f  m a m p u 
mempengaruhi emosi pasien dalam 
pengambilan keputusan tentang rencana 
�ndakan selanjutnya.  Kurtz  (1998) 
menyatakan bahwa komunikasi efek�f 
justru �dak memerlukan waktu yang lama.  
Komunikasi efek�f terbuk� memerlukan 
waktu yang lebih sedikit karena petugas, 
perawat dan dokter terampil mengenali 
kebutuhan p asien. 

Untuk memenuhi hal tersebut diatas dan 
maka diperlukan  pegawai kesehatan yang 
handal dalam melaksanakan program 
promosi kesehatan maka perlu diadakan 
p e l a � h a n  P r o m o s i  ke s e h a t a n  d a n 
komunikasi yang efek�f diadakan selama 3 
hari, jumlah peserta tahap pertama ada 30  
orang profesiaonal pemberi asuhan (PPA), 
dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Maret 
2018, tahap pertama dan 33 orang  PPA, 
dilaksanakan pada tanggal 3-5 April 2018. 
Dari  jam 07.30 sampai dengan 15.00 WIB, di 
Ruang Mojopahit. Tujuan diadakan pela�han 
ini adalah setelah mendapat pela�han 
promkes dan komunikasi yang efek�f 
diharapkan peserta mampu menerapkan 
kegiatan promosi kesehatan rumah sakit 
( P K RS )  d a n   m a m p u   m e n e ra p ka n 
komunikasi yang efek�f di Rumah Sakit 
Umum D aerah d r. S aiful A nwar M alang.
   Materi  yang  diberikan  dalam  pela�han           
    ●  Materi Dasar: Kebijakan PKRS Di RSSA, 

PKRS  dalam  SNARS  edis, Konsep PKRS
     ●  Materi  In�  : Standart  PKRS,  Metode 

dan tehnik Penyuluhan, Pemberdayaan 
masyarakat, Bina suasa, Pencatatan  
dan  pelaporan  PKRS, Kemitraan, 
Kajian  kebutuhan informasi dari pasien 
dan keluarga dan masyarakat, PHBS, 
Advokasi,  Komunikasi  yang  Efek�f          

    ●  Materi Penunjang : Rencana Tindak 
Lanjut ( RTL)

MENGATASI KLB

Therapeu�c Feeding Center tempat perawatan pasien gizi buruk tanpa komplikasi. 
Oleh karena keterbatasan tempat, maka Therapeu�c Feeding Center maka 

ditempatkan di Aula Gereja.

Speed Boat yang digunakan untuk merujuk pasien.

Wilayah Asmat sebagian besar adalah sungai dan rawa.

Tim dokter Anak Kemenkes.

Peningkatan kapasitas Tenaga Promosi 
kesehatan Rumah Sakit RSUD dr. Saiful Anwar Malang

Peserta pela�han promkes dan komunikasi 
yang efek�f tahap pertama

Bu Direktur memberikan materi kebijakan 
promosi kesehatan di RSSA

Dr. Putu Ngakan, Sp.P(K) memberikan 
materi PKRS dlm SNARS Edisi I
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PUASA UNTUK DIABETES

  Ramadhan adalah bulan yang 
begitu  mul ia  bagi  umat  musl im, 
didalamnya  banyak sekali keis�mewaan 
yang ada, diantaranya se�ap amal 
kebaikan yang kita lakukan akan  dilipat 
gandakan pahalanya. Dalam rangka 
menyambut bulan ramadhan kita harus 
mempersiapkan ha�  dan juga jasmani 
kita dengan sebaik-baiknya.
Di bulan  ramadhan  ada  kewajiban  yang  
harus  ditunaikan oleh semua umat islam 
yakni berpuasa. Dalam peneli�an secara 
ilmiah, telah banyak terbuk�  bahwa  
puasa ramadhan sangat baik bagi 
kesehatan tubuh. Diantaranya  bisa 
menghilangkan racun-racun dalam 
tubuh, merefreshkan  kembali  organ 
tubuh dan  bisa memperbaiki hormon-
hormon yang mempengaruhi mental dan 
rasa nyaman dalam hidup kita. Nah, 
tentunya  salah  satu  hal  menarik  dalam  
berpuasa  adalah kenikmatan diwaktu 
berbuka, tahukah kamu menu berbuka  
puasa yang tepat dan baik untuk  
kesehatan?
 Ada dua prinsip yang harus dipenuhi 
saat berbuka puasa yakni pergan�an 
cairan dan elektrolit tubuh dan yang 
kedua menaikkan kadar glukosa darah 
menjadi stabil. Berikut beberapa kiat 
untuk  menjaga pola makan sehat selama 
ramadhan terutama ke�ka berbuka  
puasa: 
1. Awali b erbuka d engan m inum 
Saat berbuka perbanyaklah konsumsi 
cairan terutama air pu�h  atau jus buah 
segar dan �dak terlalu dingin. Karena 
perut cepat sekali merasakan kenyang 
dan dapat menghilangkan nafsu makan 
anda. Sangat �dak dianjurkan untuk 
mengkonsumsi teh manis saat berbuka 
p u a s a ,  ka re n a  te h  m a n i s  h a nya 
mengandung sukrosa yang membuat 
gula darah naik dengan cepat tetapi turun  
pula  dengan cepat  tanpa ada yang  
mempertahankannya. 

2. Selanjutnya makan makanan yang 
lembut d an m anis
Kurma merupakan sumber gula alami 
bergizi yang dianjurkan untuk berbuka 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
energi setelah seharian berpuasa.  
Selain itu kurma mengandung serat, 
kalium dan potassium dan beta karoten. 
Bisa juga mengkonsumsi buah-buahan 
segar atau yoghurt yang mengandung 
p ro b io � k  a ga r  u s u s  d a n  s i stem 
pencernaan tetap berfungsi sebagai 
mana m es�nya.
3. Konsumsi m enu s eimbang 
Menu seimbang terdiri dari makanan 
pokok terutama yang berasal dari 
karbohidrat kompleks memberikan 
sumber energi yang lebih stabil dan 
berkelanjutan contohnya nasi beras 
merah, ro�  gandum  dan kentang. 
Untuk  protein  pilihlah yang tanpa 
lemak yang mengandung asam amino 
e s s e n s i a l   d a n  m u d a h  d i c e r n a 
contohnya  daging sapi, susu, ayam 
tanpa kulit ,  telur dan ikan. Bagi 
vegetarian bisa dipilih protein naba� 
kacang-kacangan. Sedangkan sayur di 
m e n u  b e r b u ka  u t a m a ka n  y a n g 
berwarna warni sebagai sumber 
vitamin, mineral dan serat sehingga 
lebih memberikan rasa kenyang yang 
lebih l ama.
4. Makan sesuai dengan porsi  dan 
jangan t erburu-buru
Makan  yang  terlalu banyak saat 
berbuka menyebabkan gangguan 
pencernaan dan masalah lambung 
lainnya. Meski merasa lapar usahakan 
tetap makan sesuai porsi makan biasa. 
Mengontrol  ukuran  porsi makan 
adalah  kunci  tetap  sehat dan 
mencegah penambahan ataupun 
penurunan berat badan  yang �dak  
diinginkan.
5. Menghindari makanan �nggi lemak, 
garam d an g ula

Jauhi makanan berat untuk berbuka 
puasa yang mengandung lemak, garam 
dan  gula tambahan yang �dak sehat. 
Saat memasak buat resep ramadhan 
favorit anda lebih sehat dengan cara 
memanggang, mengukus dan merebus. 
Gan�  minuman  manis dengan gula 
alami d alam b uah-buahan s egar.

Berbukalah dengan kandungan gizi 
seimbang, cukup  energi dan zat gizi 
sesuai kebutuhan. Makanan tersebut 
sebaiknya terdiri dai makanan pokok, 
lauk pauk, sayur  dan buah. Berikut 
contoh m enu s ehat b erbuka p uasa :
1 g elas a ir pu�h 250 cc
3 b u�r k urma 
1 ½ e ntong n asi m erah
1 p otong a yam  bacem
1  potong  tahu  fantasi
1 m angkuk s up s ayur s ehat
Potongan b uah

  Bulan Ramadan adalah 
bulan yang teramat is�mewa bagi 
seorang muslim, �dak terkecuali 
untuk pasien diabetes atau yang 
sering disebut dengan diabe�si, 
s e b a g i a n  b e s a r  t e t a p  a k a n 
melakukan ibadah puasa.  Secara 
fisik, yang dimaksudkan dengan 
puasa adalah �dak makan, �dak 
minum, dan juga �dak merokok pada 
siang hari, sejak matahari terbit 
sampai terbenam. 
  Secara umum berpuasa 
�daklah memiliki konsekuensi 
kesehatan jangka panjang untuk 
sebagian  besar orang bahkan 
banyak sekal i  s is i  posi�f  dari 
berpuasa untuk kesehatan, namun 
akan menjadi berbeda untuk para 
diabe�si apabila kurang memahami 
strategi berpuasa yang aman dan 
nyaman. Bisa dibayangkan pada saat 
bulan ramadan akan ada perubahan 
dari kebiasaan makan, ak�fitas fisik 
dan juga pola is�rahat. Di bulan 
ramadan pada siang hari �dak ada 
asupan makanan dan ca iran, 
sehingga gula darah cenderung 
menurun, namun saat berbuka 
kebiasan pada masyarakat kita untuk 
berbuka dengan makanan dalam 
jumlah banyak, gorengan dan 
berlemak serta minum minuman 
yang manis secara berlebihan akan 
mengakibatkan gula darah menjadi 
meningkat  �nggi. Turun naiknya 
gula darah secara �dak terkendali 
tentu menimbulkan akibat yang 
�dak baik. Ada beberapa keadaan 
yang patut diwaspadai pada diabe�si 
yang melakukan puasa dibulan 
ramadan. 

Strategi berpuasa aman dan nyaman bagi diabetisi di bulan ramadan 
dr. Rulli Rusandi, Sp.PD

  Keadaan yang  pertama adalah 
hipoglikemia yaitu keadaan kadar 
gula darah yang terlalu rendah, 
biasanya ditandai dengan badan 
terasa lemah, berkeringat dingin, 
denyut  jantung  menjadi lebih 
cepat, rasa lapar, sakit kepala dan 
terlihat bingung, bahkan pada 
kondisi  yang  lebih  lanjut  bisa 
koma. Keadaan kedua adalah 
hiperglikemia atau gula darah yang 
terlalu �nggi. Keadaan ini ditandai 
dengan  rasa  haus  yang sangat, 
nafas  menjadi lebih cepat dan 
dalam, mengantuk, meningkatnya 
frekuensi  buang  air  kecil, nyeri 
pada ulu ha� dan jika kondisi ini 
berlanjut bisa sampai kepada koma. 
K e a d a a n  k e � g a  y a n g  p a t u t 
diwaspadai adalah dehidrasi. Ini 
merupakan kondisi dimana tubuh 
berada dalam keadaan kekurangan 
c a i r a n .  T a n d a n y a  a d a l a h 
berkurangnya air kencing serta 
warnanya  yang  menjadi lebih 
pekat, cenderung mengantuk dan 
cepat  lelah, serta rasa haus dan 
mulut menjadi kering serta lengket. 
Untuk menghindari keadaan diatas 
maka  ada  beberapa strategi dan 
cara yang bisa dilakukan.  Strategi 
pertama yang sebaiknya dilakukan 
adalah berkonsultasi dengan dokter 
y a n g  s e l a m a  i n i  m e n a n g a n i 
diabe�si.Ini dikarenakan masing-
masing  d iabe�s i  mempunyai 
kekhususan tersendiri. Sebagai 
c o n t o h  d i a b e � s i  y a n g  b a r u 
terdiagnosis   d iabetes tentu 
berbeda  dengan  diabe�si yang 
telah disertai komplikasi ginjal atau 
jantung. Strategi kedua adalah 
melakukan penyesuaian makanan 
atau  pola diet. 

  Sangat disarankan untuk mengkonsumsi 
makanan sehat dengan kandungan gizi yang 
seimbang. Pada saat berbuka hindari makanan 
dalam jumlah besar sekaligus dan yang banyak 
m e n ga n d u n g  l e m a k .  D a p at  d i ko n s u m s i 
karbohidrat simplek yang terdapat pada gula, jus 
buah, sirup jagung yang akan menaikkan gula darah 
secara cepat dan membuat badan lebih segar 
setelah seharian berpuasa. Tentu saja jangan 
berlebihan jumlahnya. Perbanyak asupan air  pada  
saat berbuka untuk menggan�kan cairan yang  
hilang selama berpuasa disamping untuk 
menghindari sembelit atau sulit buang air besar.  
Pada saat sahur perbanyak makan makanan dengan 
kandungan serat yang �nggi seper� buah-buahan 
dan sayuran, karbohidrat kompleks seper� beras 
merah atau ro� gandum yang akan melepaskan 
energi secara perlahan dan diabe�si �dak 
cenderung menjadi cepat lapar. Sahur ini sebaiknya 
dilakukan mendeka� saat imsak. Strategi ke�ga 
adalah penyesuaian ak�fitas fisik. Sangat 
disarankan untuk tetap melakukan  olahraga  dan 
ak�fitas fisik yang r ingan sampai dengan 
menengah. Hindari olahraga dan ak�fitas fisik yang 
terlalu berat karena akan meningkatkan risiko 
hipoglikemia.   Sholat tarawih sendiri 
dapat merupakan bagian dari olahraga dan ak�fitas 
fis ik  har ian  karena ada gerakan berdir i , 
membungkuk, sujud dan duduk. Strategi  ke  empat 
adalah pemantauan gula darah. Jika diabe�si 
mempunyai alat untuk mengukur gula darah dapat 
melakukan pemantauan gula darah secara mandiri. 
Pengukuran gula darah bisa dilakukan saat 
didapatkan gejala hipoglikemia atau hiperglikemia  
maupun saat diabe�si merasa �dak fit, seper� pada 
keadaan demam, mual muntah atau keluhan 
lainnya.  Segera konsultasi dengan dokter jika 
didapatkan hasil yang �dak normal. Strategi kelima 
adalah pengaturan dosis obat penurun gula darah 
maupun insulin. Obat diabetes yang mempunyai 
risiko menyebabkan gula darah menjadi terlalu 
rendah adalah kelompok sulfonilurea seper� 
glibenklamide, glimepiride, gliklazide, dan  
glikuidone  disamping  semua  jenis insulin. 
Sebaiknya lakukan konsultasi dengan dokter anda 
untuk melakukan  pengaturan ulang dosis obat 
d a n / a t a u  i n s u l i n .  K a r e n a  d o k t e r  a k a n 
memper�mbangkan keadaan diabetes yang 
dialami diabe�si dan juga ak�fitas fisik dan asupan 
diet. Akhir  kata diabetes bukanlah halangan untuk 
melakukan puasa di bulan ramadan bagi para 
d i a b e � s i ,  n a m u n  d e m i k i a n  d i b u t u h ka n 
pemahaman akan strategi agar puasa yang 
dijalankan �dak menimbulkan komplikasi 
tambahan  lainnya. 

PUASA

BUKA PUASA YANG SEHAT YUUUK...............!BUKA PUASA YANG SEHAT YUUUK...............!
Nabela Arina Haque, S.Gz & Noviana Fajarwa�, SSTNabela Arina Haque, S.Gz & Noviana Fajarwa�, SST
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SIBLING RIVALRY

  Persaingan  antar  saudara 
kandung yang biasa terjadi bukan 
merupakan sebuah konflik yang serius 
antara saudara kandung yang penuh 
pertentangan karena iri, cemburu, atau 
prasangka jahat. Tetapi, persaingan 
antar saudara kandung adalah konflik 
sehari-hari  mengenai hal hal yang 
sepele  yang jarang terjadi ke�ka 
seorang pendatang baru muncul dan 
mendadak perha�an harus terbagi. 
persaingan antar saudara kandung 
adalah sikap saling bermusuhan dan 
cemburu di antara saudara kandung. 
Kakak atau adik �dak dianggap sebagai 
teman berbagi melainkan sebagai 
saingan. Saat bertengkar, anak yang 
berusia 2-3 tahun akan memukul, 
mendorong, dan mencakar lawannya, 
sedangkan yang lebih besar akan 
memaki. Rasa bersaing ini biasanya 
terjadi antara dua anak atau lebih yang 
usianya  berdekatan (1-2 tahun) dan 
jenis  kelaminnya sama. Persaingan 
antar saudara kandung biasanya 
menimbulkan masalah j ika sikap 
b e r m u s u h a n  s e m a k i n  d a l a m , 
pertengkaran dapat membahayakan 
anak-anak yang bertengkar, atau 
membuat salah satu anak menjadi 
rendah  diri. 
Sibling rivalry bisa diar�kan sebagai 
kompe�si antar saudara kandung, baik 
antar saudara kandung yang berjenis 
kelamin sama ataupun berbeda. 
Kompe�si ini diwarnai oleh rasa iri, 
cemburu, dan persaingan. Bersaing 
untuk mendapatkan sesuatu, seper� 
perha�an ibu, mainan baru, dan lain-
l a i n .  B e rs a i n g  b i s a  p u l a  u n t u k 
membuk�kan sesuatu, seper� menjadi 
yang  paling  berprestasi, paling 
disayang orangtua, paling banyak 
teman, dan  lain-lain.
  Persaingan antar saudara 
kandung dapat terlihat sejak ibu 
mengandung anak kedua. Beberapa 
anak pertama akan menunjukkan sikap 
senang dengan calon adik baru namun 
beberapa mulai menunjukkan sikap 
makin rewel, menolak berpisah dengan 
ibu, dan  lain-lain. 

  Setelah anak kedua lahir, anak 
pertama melihat kasih sayang dan 
perha�an orangtua tercurah pada 
anggota baru di keluarga. Ia �dak lagi 
menjadi  paling  is�mewa dan berkuasa. 
Ia kini harus berbagi dengan adiknya. 
Waktu  bermainnya  dengan ayah dan 
ibu berkurang, barang-barang lamanya 
d igunakan  o leh  ad ik  'baru '  in i , 
ke i n g i n a n ny a  � d a k  l a g i  p a l i n g 
diutamakan. Ini dapat memunculkan 
persaingan dengan adiknya tersebut 
demi mendapatkan  perha�an  dan 
kasih  sayang  orang tua.
  Seiring berkembangnya fisik, 
kognisi, dan mental anak, persaingan 
antar saudara kandung dapat menurun 
karena anak sudah lebih dapat berpikir 
tentang  kondis i  yang  ter jad i  d i 
sekitarnya. Akan tetapi, persaingan bisa 
pula berlanjut sampai dewasa. Bentuk 
persaingan antar saudara kandung saat 
masih anak-anak, remaja, dan dewasa 
dapat berbeda terkait kebutuhan yang 
juga berbeda dalam se�ap tahap 
perkembangan. Ke�ka masih anak-
anak, yang  diperebutkan adalah 
mainan atau waktu bermain dengan 
orangtua. Mereka protek�f sekali 
dengan mainan pribadi sehingga kesal 
jika mainan tersebut diambil saudara 
kandung lain. Hal lain yang biasa terjadi 
adalah salah satu cemburu dengan 
mainan yang dimiliki lainnya lalu 
akhirnya  berebut  mainan.
  Beranjak  remaja,  mereka 
m u l a i   m e n c a r i  j a �  d i r i  d a n 
independensi. Ada penyesuaian akan 
perubahan fisik, sosial, dan emosi. 
Persaingan antar saudara kandung 
muncul dalam bentuk bentrokan peran 
dan tanggung jawab. Salah satu 
menganggap tugas dan perannya �dak 
sebanding dengan yang lainnya, 
orangtua dianggap berlebihan atau 
�dak adil dalam membagi tugas. 
M i s a l n y a :  k a k a k  p e r e m p u a n 
memberontak karena selalu ia yang 
ditugaskan mencuci piring sementara 
adik laki- lakinya boleh langsung 
menonton TV sehabis makan, adik 
perempuan cemburu pada kakak laki-
lakinya yang mendapat kebebasan lebih 
banyak dari orangtua tentang jam 
malam.

  Menjelang dewasa, individu 
dihadapkan pada berbagai tantangan 
dan  perubahan  lainnya. Memilih 
j u r u s a n  d i  p e r g u r u a n  � n g g i , 
merencanakan  pekerjaan, mulai 
m a n d i r i   s e c a r a  fi n a n s i a l ,  d a n 
sebagainya. Persaingan bisa berbentuk 
usaha untuk ' lebih'  dari  saudara 
kandungnya, saling  memperlihatkan 
apa yang telah dicapai masing-masing, 
menunjukkan keunikan diri, bahwa ia 
berbeda  dari  saudara  kandungnya.
  Sebenarnya wajar jika muncul 
persaingan  antar saudara kandung. 
Perlu mendapat  perha�an lebih lanjut 
jika terdapat ketegangan dan konflik 
terus-menerus  diantara saudara 
kandung yang sulit diatasi. Muncul 
perilaku agresif terhadap saudara 
kandung  yang semakin meningkat 
dalam hal kuan�tas dan intensitas, 
s e p e r �  m e m u k u l ,  m e n e n d a n g , 
mencakar, dan merusak milik saudara 
kandung. Selain perilaku-perilaku 
tersebut, hal meningkat lainnya yang 
perlu diperha�kan adalah sikap �dak 
mau berbagi dengan saudara kandung, 
�dak mau membantu saudara kandung, 
dan sering mengadukan  kesalahan  
saudara  kandung  ke  orang  tua.
  Persaingan antar  saudara 
kandung  yang kurang diatasi dengan 
baik dapat berdampak pada diri anak 
sendiri, pada interaksi dengan orangtua, 
pada interaksi dengan saudara kandung, 
dan pada interaksi dengan lingkungan di 
luar keluarga. Ini berkaitan dengan cara 
pandangnya terhadap kebutuhan 
pribadi dan respon orang sekitar dalam 
memenuhi  kebutuhannya  itu. 

  Jika anak melihat kebutuhan 
saudara kandungnya lebih terpenuhi 
daripada kebutuhan pribadinya, ia bisa 
merasa cemburu. Saat anak lebih besar, 
ia mungkin kurang percaya diri, minder, 
atau menarik diri. Interaksi dengan 
orangtua dapat terganggu juga, anak 
bisa jadi lebih dependen atau malah 
lebih agresif pada orangtua, terutama 
ibu. Hubungan orangtua dan anak 
m e n j a d i  k u r a n g  h a n g a t  d a n 
menyenangkan. Dampak pada saudara 
kandung salah satu yang bisa jelas 
terlihat. Hubungan kakak dan adik bisa 
renggang, malah saling bermusuhan 
padahal  saudara  kandung  bisa 
menjadi sumber dukungan, tempat  
berbagi, dan teman yang baik. Tidak  
hanya interaksi di  dalam keluarga, 
interaksi anak dengan lingkungan luar 
pun  bisa  terganggu.  Di sekolah 
mungkin saja anak kurang bergaul, 
beberapa  kali bertengkar dengan 
t e m a n  s e k e l a s ,  k u r a n g  b i s a 
menyesuaikan  diri, dan  sebagainya.

  ciri khas dari persaingan antar 
saudara kandung adalah sebagai 
berikut. 
a. Adanya buk� rasa persaingan dan iri 
ha�  terhadap  saudaranya 
b. Onset  selama beberapa bulan setelah 
kelahiran adik (terutama adik langsung)
c. Gangguan emosional melampaui 
taraf normal atau berkelanjutan dan 
b e r h u b u n ga n  d e n ga n  m a s a l a h 
psikososial

· Dampak nega�f persaingan antar 
saudara kandung bisa diminimalisir. 
Orangtua  tentu saja memegang 
peranan pen�ng akan hal ini. Beberapa 
hal yang dapat diperha�kan orangtua:
Menghargai  keunikan  se�ap  anak. 

  Salah satu perilaku yang cukup 
sering dilakukan orangtua adalah 
membanding-bandingkan, �dak selalu 
pakai  kata “lebih dari” atau “kurang 
dari”, misalnya: “kakak kamu itu gak 
pernah ngerepo�n mama”, “contoh 
dong adik kamu, juara terus di kelas”. 
Maksud orangtua mungkin untuk 
memo�vasi anak supaya lebih baik, 
tetapi  disadari atau �dak, ini pelan-
pelan dapat menumbuhkan rasa iri dan 
�dak suka pada saudara kandungnya. 
Anak-anak  jadi saling berusaha 
merebut perha�an  atau pengakuan 
dari orangtua atau sebaliknya malah 
menjauh  dari keluarga. Se�ap anak 
perlu mendapat penghargaan akan 
keunikan  pribadinya. Dua atau �ga 
orang anak lahir dalam keluarga yang 
sama, menurunkan gen yang sama 
te ta p i  b i s a  b e r b e d a  d a l a m  h a l 
kemampuan intelektual, bakat, minat, 
dan  kepribadian.
· Memberi  perha�an  dan kasih 
sayang yang proporsional untuk se�ap 
anak.  Bersikap adil pada se�ap anak 
akan sul i t  sekal i  d i lakukan,  j ika 
m e n g a r � k a n  a d i l  s e b a g a i 
memperlakukan se�ap anak dengan 
sama. Apakah jika ibu memeluk adik, 
kakak harus dipeluk juga pada saat itu? 
Atau  saat  anak pertama ulang tahun 
dan dapat kado, adik juga harus dapat 
kado?  Se�ap anak mendapat porsi 
untuk kasih sayang dan perha�an 
o ra n gt u a ,  m e nye d i a ka n  wa k t u 
berinteraksi dengan se�ap anak. Tidak 
hanya perha�an, penerapan disiplin 
juga ada porsinya untuk se�ap anak. 
Menghindari  adanya 'anak  favorit 
ayah' atau 'anak emas ibu' akan 
m e m b a nt u  s e� a p  a n a k  m e ra s a 
dipedulikan  dan  disayangi.
· Mengakui dan menerima perasaan 
se�ap anak, termasuk perasaan kesal 
atau marah. Wajar jika anak-anak 
merasa kesal pada orangtua atau 
saudara kandungnya. Mengabaikan 
begitu saja perasaan mereka akan 
menyaki� mereka. Mengakui perasaan 
anak saat itu tanpa menghakimi benar 
atau salah akan membantu anak belajar 
menguasai emosinya. Anak  akan 
belajar bahwa meskipun ia kesal pada 
saudara  kandungnya,  �dak harus 
diiku� dengan memukul  saudara  
kandungnya.

· Menangani konflik antar saudara 
kandung dengan bijak. Saat anak-anak 
bertengkar, orangtua sebaiknya �dak 
segera 'lompat' mengatasi masalah. 
B i a r k a n  m e r e k a  b e r u s a h a 
menyelesaikan dulu. Jika orangtua 
intervensi, sebaiknya orangtua �dak 
membela yang satu dan menyalahkan 
yang lain, misalnya: “kakak harus ngalah 
dengan adik”. Mencari siapa yang benar 
dan salah akan memunculkan perasaan 
bersalah di salah satu anak dan perasaan 
berkuasa pada anak lainnya. Lama-
kelamaan yang satu merasa disisihkan 
dari  yang  lain, merasa diperlakukan 
�dak adil, pada akhirnya berdampak 
pada persaingan yang makin �dak sehat 
dengan saudara kandung. Orangtua 
perlu peka menghadapi konflik yang 
terjadi  diantara anak-anak.  Cara 
mengatasi konflik yang diterapkan 
orangtua dapat menjadi nilai-nilai yang 
dipegang anak saat mereka dewasa 
nan�, mereka bisa belajar mendengar 
perspek�f orang lain, bernegosiasi, dan 
mengontrol  diri.
  Faktor- faktor  yang  dapat 
mempengaruhi persaingan saudara 
antara  lain: 
a .  P e r k e m b a n g a n   k e b u t u h a n 
Kebutuhan anak-anak yang terus 
berubah merupakan hal yang wajar 
seper� kebutuhan rasa aman dan 
kebutuhan untuk menunjukkan ja� diri 
dapat  mempengaruhi  anak-anak 
berhubungan satu sama lain. Misalnya, 
balita secara alami melindungi mainan 
dan  semua  barang  miliknya, dalam  hal 
i n i  a n a k  j u g a  b e l a j a r  u n t u k 
mempertahankan  kepemilikannya. 
J a d i ,  j i k a  s a u d a r a  k a n d u n g n y a 
mengambil  mainannya,  maka anak 
yang lebih tua mungkin bereaksi agresif. 
Selain itu, anak-anak usia sekolah 
mengembangkan konsep yang kuat 
tentang kesetaraan dan keadilan, 
sehingga anak-anak ingin diperlakukan 
secara adil oleh orang tuanya. Remaja 
mengembangkan  rasa individualitas 
dan independensi sehingga remaja 
mungkin membenci untuk membantu 
ta n g g u n g  j awa b  r u m a h  ta n g ga , 
mengurus adik-adik, atau bahkan harus 
menghabiskan waktu bersama adik 
adiknya. Semua perbedaan ini dapat 
mempengaruhi cara anak-anak saling 
berhubungan  satu  sama  lain. 

Persaingan saudara kandung (Sibling rivalry)

SIBLING RIVALRY
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b. Temperamen individual Se�ap orang 
memiliki temperamen yang berbeda-
beda  atau  bahkan pada saudara 
kembar. Perbedaan temperamen ini 
mencakup mood, watak, kemampuan 
beradaptasi dan keunikan pribadi. 
Perbedaan inilah yang kadang memicu 
pertengkaran  di antara  kakak  dan  adik. 
c. Modelling dari orang tua Anak 
merupakan  cerminan dari orang 
tuanya.  Anak biasanya meniru segala 
hal  dari  orang tua, sehingga jika orang 
tua menyelesaikan masalah dengan 
emosional bahkan dengan perilaku 
a g r e s i f ,  m a k a  a n a k  p u n  a k a n 
memban�ng pintu, atau membantah 
dengan keras maka anak-anak akan 
mengiku�  dengan  cara  yang  sama. 
d. Kebutuhan khusus atau anak yang 
sakit Anak-anak berkebutuhan khusus 
misalnya karena sakit atau kesulitan 
belajar ataupun masalah emosional 
tertentu mungkin memerlukan lebih 
banyak waktu dengan orangtua. Anak-
anak lain yang merasakan perbedaan 
karena saudaranya mendapatkan 
per lakuan yang  i s�mewa akan 
berusaha mencari  perha�an  orang  
tuanya. 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
hubungan antar saudara kandung 
adalah  sebagai  berikut: 
a. Sikap orang tua Sikap orang tua 
terhadap anak dipengaruhi oleh sejauh 
mana anak mendeka� keinginan dan 
harapan orang tua. Sikap orang tua juga 
dipengaruhi  oleh sikap dan perilaku 
anak terhadap anak yang lain dan 
terhadap orang tuanya. Bila terdapat 
rasa  persaingan atau permusuhan, 
sikap orang tua terhadap semua anak 
kurang menguntungkan dibandingkan 
bila  mereka satu sama lain bergaul 
cukup baik. Anak yang lahir pertama, 
sebagai akibat  pendidikan awal dan 
asosiasi yang erat dengan orang tua 
daripada anak yang lahir  kemudian.  
Jadi orang tua lebih sering menyukai 
anak yang pertama. Sebaliknya  anak 
yang di tengah sering merasa �dak 
dihiraukan dibandingkan anak pertama 
dan terakhir. Mereka merasa bahwa 
orang tua pilih kasih dan mereka 
membenci saudara  mereka. 

Pengawasan orang tua santaim permisif 
terhadap perilaku anak, memungkinkan 
antagonisme dan permusuhan yang 
dinyatakan dengan terbuka, sehingga 
terc ipta  suasana  yang  d iwarna i 
perselisihan. 
f. Jenis disiplin Hubungan antar saudara 
kandung tampak jauh lebih rukun dalam 
keluarga yang menggunakan disiplin 
otoriter dibandingkan dengan keluarga 
yang mengiku� pola permisif. Bila anak 
dibiarkan ber�ndak sesuka ha�, 
hubungan antar saudara kandung sering 
�dak terkendalikan lagi. Disiplin yang 
demokra�s dapat mengatasi sebagian 
kekacauan  akibat disiplin permisif, 
tetapi dampaknya �dak sebesar disiplin 
otoriter. Tetapi secara keseluruhan 
disipl in demokra�s menciptakan 
hubungan  yang lebih menyenangkan 
dan sehat. Dengan sisitem demokra�s 
anak belajar memberi dan menerima 
atas dasar kerja sama, sedangkan pada 
system otoriter,  mereka dipaksa 
melakukannya dan hal ini menimbulkan 
rasa  benci. 
g. Pengaruh orang luar Tiga cara orang 
luar keluarga langsung mempengaruhi 
hubungan  antar  saudara,  ya itu 
kehadiran orang luar di rumah, tekanan 
orang luar pada anggota keluarga, dan 
perbandingan anak dengan saudaranya 
oleh orang luar. Hal ini mungkin sekali 
menimbulkan perselisihan baru atau 
memperhebat perselisihan antar 
saudara  yang  sudah  ada.
 Dampak persaingan antar saudara 
kandung menurut Gunarsa dan Gunarsa 
bahwa persaingan antar saudara 
kandung memiliki dampak posi�f dan 
nega�f  bagi anak. Persaingan  yang  
sehat dan tetap dalam pengamatan 
orang tua dapat dipertahankan agar 
anak-anak memiliki mo�vasi untuk 
mencapai prestasi dengan hasil yang 
baik. Sedangkan persaingan yang �dak 
sehat serta dipengaruhi oleh orang tua 
dapat menimbulkan malas belajar, �dak 
berani menghadapi realitas yang �dak 
m e n y e n a n g k a n ,  b a h k a n  d a p a t 
menimbulkan kesulitan penyesuaian 
diri, pelarian diri, dan gejala atau 
gangguan fungsi  kefaalan dalam 
tubuhnya. 

  Menurut  Semiun (2006) 
bahwa persaingan  di antara anak-anak 
kandung  harus diterima sebagai ciri 
yang normal dalam perjuangan anak 
u n t u k  p e r t u m b u h a n  d a n 
perkembangan. Tetapi, jika terus 
menerus  bersaing dan melampaui 
batas kewajaran dapat menjadi faktor 
yang menyebabkan �ngkah laku 
abnormal pada masa kanak-kanak dan 
terus berlanjut dalam kehidupan 
dewasa. Dengan demikian perasaan-
perasaan  bermusuhan yang ditekan 
dan dan berakar dalam terhadap 
saudara laki-laki dan perempuan dapat 
menjadi ��k tolak bagi prasangka 
patologik,  �ngkah laku kompensasi 
yang ekstreem, dan depresi yang 
mungkin diungkapkan dalam berbagai 
sindrom. pertengkaran yang terus 
menerus dipupuk sejak kecil akan terus 
meruncing saat anak-anak beranjak 
dewasa, mereka  akan terus bersaing 
dan saling mendengki. Bahkan ada 
kejadian saudara kandung saling 
membunuh karena memperebutkan 
warisan
  Persaingan antar saudara 
kandung mungkin �dak dapat dihindari 
tetapi bisa diatasi dengan cara yang 
sehat. Hubungan dengan saudara 
kandung adalah salah satu hubungan 
yang pal ing lama dimil ik i  selain 
hubungan dengan orangtua. Memiliki 
h u b u n ga n  ya n g  m e n d a l a m  d a n 
bermakna dengan saudara kandung 
akan menjadi salah satu dukungan 
utama saat se�ap orang mengalami 
kesulitan, tantangan, dan perubahan 
hidup.
Semoga  ar�kel  ini  bermanfaat
Penulis :  Ida  Nur  Indriani ,  S.Psi., M.Si

Harapan  Yang  Lebih  Banyak  Untukku
  

Hai,
  kamu datang lagi, dengan senyuman lebar serta pekik histeris, 
“Benjolan di ke�ak  kiriku  hilang!” Hahaha… konyol  rasanya. Semua  orang  
di  poliklinik ini tertawa. Namun semua orang di sini tahu, �dak  ada  yang  
aneh  dari  keriangan  atas  benjolan  yang  menghilang.  Itu  adalah  
keajaiban.
  Lalu  jarum  infus melukai pembuluh venamu. Entah sudah yang 
keberapa kali. Mungkin  ratusan. Kupikir kulitmu sudah ma� rasa. Namun 
dengan  santai  kamu  berkata, “Sakit  yang  sesungguhnya  yaitu  ke�ka  
�dak  punya  harapan.” 
  Seiring dengan cairan obat masuk ke tubuhmu, kamu bercerita 
tentang  rambut  yang  semakin rontok, teman-teman sekolahmu yang 
makin sering mengolok-olok, mual  dan  muntah hebat setelah kunjungan 
�ga minggu yang lalu, serta jemari tangan dan kaki yang kadang-kadang 
terasa ngilu. Kepedihan itu ada, tapi sinar matamu menguburnya dalam-
dalam.  Kege�ran  itu  terasa,  tapi  mimpimu  lebih  bergelora.
“Aku  ingin jadi dokter juga, Dok. Aku ingin jadi harapan bagi orang-orang 
seper�ku,” ujarmu.
  Betapa  lucu… di  saat  kamu  datang  padaku untuk mencari 
harapan, sesungguhnya akulah yang menemukan harapan, kebahagiaan 
dan  rasa syukur padamu. Harapan  adalah  ke�ka engkau menghitung 
jumlah  nodul*  di leher,  ke�ak dan selangkangan. Kebahagiaan adalah 
ke�ka engkau mengetahui jumlahnya berkurang. Dan bersyukur adalah 
ke�ka engkau diberi kesempatan sehari  lagi  untuk  bisa  melakukannya  
berulang-ulang.
  Nah!  Selesai  sudah  kemoterapi hari ini. Sekarang pulanglah. 
Jangan lupa meminum  obat  an�-muntahmu. Datanglah padaku �ga 
minggu  lagi.  Dan  bawakan  untukku  harapan  yang  lebih  banyak  dari  hari  
ini.

SIBLING RIVALRYSIBLING RIVALRY

b. Urutan posisi Dalam semua keluarga, 
kecuali keluarga satu anak, semua anak 
diberi peran menurut urutan kelahiran 
dan mereka diharapkan memerankan 
peran tersebut. Jika anak menyukai 
peran  yang diberikan kepadanya, 
semua berjalan dengan baik. Tetapi 
peran itu peran yang diberikan, bukan 
peran yang dipil ih sendiri,  maka 
kemungkinan terjadi  perselisihan  
besar  sekali. 
c. Jenis kelamin saudara kandung Anak 
laki-laki  dan perempuan bereaksi 
sangat berbeda terhadap saudara laki-
laki atau perempuan. Misalnya dalam 
kombinasi perempuan perempuan, 
terdapat lebih banyak iri ha� daripada 
dalam kombinasi laki perempuan atau 
laki-laki. Seorang kakak perempuan 
kemungkinan lebih cerewet dan suka 
m e n g a t u r  t e r h a d a p  a d i k 
perempuannya  dari   pada adik 
lelakinya. 
d. Perbedaan  usia  Perbedaan  usia 
antar saudara kandung mempengaruhi 
cara mereka  bereaksi satu terhadap 
yang lain  dan  cara  orang tua 
m e m p e r l a k u k a n  m e r e k a .  B i l a 
perbedaan usia antar saudara itu besar, 
baik jika anak berjenis kelamin sama 
maupun berlainan, hubungan mereka 
lebih ramah , kopera�f, dan kasih 
mengasihi terjalin dari pada bila usia 
mereka  berdekatan. 

e. Jumlah saudara Jumlah saudara yang 
ke c i l  c e n d e r u n g  m e n g h a s i l ka n 
h u b u n g a n  y a n g  l e b i h  b a n y a k 
perselisihan daripada jumlah saudara 
yang besar. Bila anak banyak saudara, 
disiplin cenderung otoriter. Bahkan bila 
ada antagonisme dan permusuhan, 
e k s p r e s i  t e r b u k a  p e ra s a a n  i n i 
dikendalikan dengan ketat. Hal ini 
biasanya �dak terjadi pada keluarga 
dengan  sedikit  anak. 
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RETIREMENT

  Dewan redaksi sketsa  ingin 
m e m b a g i k a n  � p s  m e n g h a d a p i 
persiapan masa pensiun (MPP) bagi 
ASN. Latar belakang dari diberikannya 
Masa Persiapan Pensiun bagi pegawai 
a t a u  k a r y a w a n ,  a d a l a h  u n t u k 
memberikan waktu penyesuaian diri 
terhadap masa pensiun yang akan 
menjelang. �dak semua pegawai siap 
untuk menghadapi perubahan yang 
terjadi akibat datangnya Masa Pensiun 
yang  �ba-�ba.  
  Ditemukan bahwa sejumlah 
pensiunan mengalami sejumlah 
p r o b l e m a  p s i k o l o g i s  a k i b a t 
ke�daksiapan mereka untuk Pensiun 
atau disebut dengan post power 
syndrome (PPS) merupakan sebuah 
ko n d i s i  y a n g  m e n g g a m b a r k a n 
ke�dakmampuan individu melepaskan 
apa yang pernah dia dapatkan dari 
kekuasaannya terdahulu. "Dulunya 
berkuasa atau dulunya punya posisi 
tertentu  atau dulunya mempunyai 
tugas ru�n tertentu. Setelah �dak lagi 
menjabat, �dak punya kekuasaan lagi, 
dia �dak bisa melepaskan semuanya. 
M a k a  � m b u l l a h  “ p o s t  p o w e r 
syndrome," . PPS juga bisa �mbul pada 
orang-orang (yang bukan berasal dari 
golongan pejabat) yang  bingung  
karena nan�  �dak  punya ak�vitas lagi, 
�dak ada kegiatan lagi, sehingga 
menimbulkan ke�daknyamanan 
tertentu," ."Power" pada kata post 
power syndrome, bukan diar�kan 
sebagai kekuasaan maupun pekerjaan. 
Melainkan dikonotasikan sebagai sosok 
yang tadinya ak�f, banyak kegiatan, 
mendadak hilang semua sehingga 
�mbul ke�daknyamanan, Jadi, orang-
orang yang mengalami “post power 
syndrome” adalah orang-orang yang 
�dak bisa menerima perubahan yang 
terjadi, sebenarnya. perubahan yang 
�dak bisa dia  ter ima i tu adalah 
perubahan yang berkaitan dengan 
h i l a n g ny a  a k � v i t a s ,  h i l a n g ny a 
kekuasaan, hilangnya harta, dan 
sebagainya," .

  Faktor yang Menyebabkan 
Terjadinya  Post  Power  Syndrome
1. Pe n s i u n ,  P H K  a ta u  p u d a r nya 
ketenaran seorang ar�s adalah salah 
satu  dari  faktor tersebut. Bila orang 
yang �ba masa pensiunnya �dak bisa 
menerima keadaan bahwa tenaganya 
sudah �dak dipakai lagi, walaupun 
menurutnya  d i r inya  mas ih  b isa 
memberi kontribusi yang signifikan 
kepada tempat kerjanya, post-power 
s y n d r o m  a k a n  d e n g a n  m u d a h 
menyerang.  Apalagi  bila ternyata 
usianya  sudah  termasuk  usia kurang 
produk�f.   
2. Kejadian trauma�k juga menjadi 
salah satu penyebab terjadinya post-
power syndrome. Misalnya kecelakaan 
yang dialami oleh seorang pembalap, 
yang menyebabkan kakinya harus 
diamputasi. Bila dia �dak mampu 
menerima  keadaan  yang dialaminya, 
dia akan mengalami post-power 
syndrome. Dan  jika  terus berlarut-
larut, �dak  mustahil  gangguan jiwa 
yang  lebih  berat akan  dideritanya. 
3. Post-power syndrome sering dialami 
terutama orang yang sudah lanjut usia 
dan pensiun dari pekerjaannya. Hanya 
saja banyak orang yang berhasil melalui 
fase ini dengan cepat dan dapat 
menerima kenyataan dengan ha� yang 
lapang. Tetapi pada kasus-kasus 
tertentu, dimana seseorang �dak 
mampu menerima kenyataan yang ada, 
ditambah dengan tuntutan hidup yang 
terus mendesak, dan dirinya adalah 
satu-satunya penopang hidup keluarga, 
resiko terjadinya post-power syndrome 
yang  berat  s emakin  besar.

  Beberapa Gejala Post Power 
Syndrome  antara  lain :
1. Gejala fisik, misalnya tampak �dak 
bersemangat, banyak mengeluh kadang  
merasa  tubuh  lebih lemah, sakit-
sakitan. 
2. Gangguan stabilitas emosi, misalnya 
mudah tersinggung, pemurung, senang 
menarik diri dari pergaulan, atau 
sebaliknya cepat marah untuk hal-hal 
kecil, tak suka disaingi dan tak suka 
dibantah. 
3. Adanya perubahan perilaku, misalnya 
menjadi lebih pendiam, pemalu, atau 
justru senang berbicara mengenai 
kehebatan dirinya di masa lalu, senang 
menyerang pendapat orang, mencela, 
m e n g k r i � k ,  ta k  m a u  ka l a h ,  d a n 
menunjukkan kemarahan baik di rumah 
maupun  di tempat  umum.

  Bagaimana Tips menghadapi 
masa  purna Tugas  agar  �dak  terjadi 
Post  Power  Syndrome
  Menyadari posisi saat ini yaitu 
pensiun,  Saudara sudah bekerja 
puluhan tahun dengan beragam suka 
dukanya. Sudah banyak pengalaman, 
tetapi karena pengaturan alam, Saudara 
menjadi tua; umur sudah mau mencapai 
usia pensiun. Saudara akan masuk ke 
sebuah masa di mana ak�fitas berbeda 
dengan apa yang Saudara lakukan 
sekarang.

  Saatnya merenung; apa yang 
akan dilakukan di masa purna tugas. 
Mungkin Saudara masih akan hidup 
belasan tahun bahkan puluhan tahun 
lagi. Ini tergantung anugerah yang 
diberikan Allah dan sikap terhadap 
waktu-waktu  yang sisa. Bisa saja 
Saudara tetap bekerja dan melakukan 
hal yang sama. Namun, hukum alam 
�dak bisa dilawan. Makin tua makin 
lemah dan kekuatan untuk bekerja juga 
berkurang sekalipun semangat tetap 
�nggi. Daya ingat juga bisa berkurang. 
Berjalan bisa sulit dan �dak lagi mampu 
melakukan ak�fitas yang berar�. 
Sekalipun ada orang yang masih tetap 
kuat  di  umur  80  tahun, ini  bukan hal 
yang umum. Pada kesempatan kali ini 
kami dewan redaksi memberikan resep 
bagaimana menghadapi masa pensiun 
tanpa  stress.
  Tips menghadapi masa purna 
Tugas :
Pertama, usahakanlah agar tetap 
mempunyai kegiatan yang berar� 
setelah memasuki usia pensiun. Tentu, 
Saudara akan selalu bergerak dan 
berak�fitas. Duduk �ap hari sambil 
m e n i k m a�   u a n g  p e n s i u n  ata u 
pesangon termasuk ak�fitas. Namun, 
apakah itu ak�fitas yang bermakna? 
Jawabannya tentu �dak. Sekalipun 
mempunyai uang yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan dasar sebelum 
masuk  ke liang kubur, Saudara bisa 
stress bila �dak mengerjakan apa-apa. 
Melakukan ak�fitas yang �dak berar� 
atau 'killing �me' bisa membuat stress 
bahkan  mengalami  stress  berlebihan.  
Jadi, perlu dipikirkan ak�fitas yang 
bermakna  di usia pensiun. Ak�vitas 
yang bisa dilakukan ada beragam. 
S e s u a i k a n  d e n g a n  m i n a t  d a n 
k e m a m p u a n  S a u d a r a .  J a n g a n 
melakukan kegiatan yang terlalu 
melelahkan, karena bisa membuat 
Saudara mengalami keluhan fisik. 
Beberapa pilihan kegiatan yang bisa 
diambil  di  antaranya  yaitu : 
· Melakukan Kerja Paruh Waktu yang 
berkaitan dengan keahl ian kita. 
Misalnya dengan menjadi Konsultan di 
suatu  perusahaan, atau dewan 
pembina  suatu  organisasi.

 Misalnya,  dengan  jaringan yang  
dimiliki, pensiunan memiliki banyak  
kawan  dan  teman, sehingga bisa 
menjadi  Marke�ng yang sukses. 
Contohnya dengan menjadi marke�ng 
asuransi jiwa atau asuransi pendidikan, 
karena memiliki pengalaman yang baik 
dalam hal itu. dan banyak lagi jenis 
ak�vitas  yang  bisa  anda  lakukan di 
Masa Persiapan Pensiun, Ambillah 
pekerjaan yang anda anggap berguna, 
ringan  dan  menyenangkan.
Kedua,  tetaplah bers ikap posi�f 
sekalipun  �dak  lagi bekerja. Banyak 
yang 'minder' setelah memasuki usia 
pensiun, khususnya  mereka yang 
selama  ini  menduduki  jabatan  pen�ng 
di tempat kerjanya. Mental memasuki 
masa pensiun �dak dipersiapkan. 
Akibatnya, rasa percaya diri bisa turun 
dras�s. Berfikirlah posi�f, bersikap 
posi�f, mensyukuri apa yang Allah 
berikan.
Ke�ga, ha�-ha� menggunakan uang 
pesangon atau uang pensiun. Kalau 
Saudara menerima uang pensiun secara 
teratur- ini  mungkin  lebih baik. Ini 
b e r a r �  S a u d a r a  h a n y a  b i s a 
membelanjakan  sebesar uang yang 
Anda terima se�ap bulan. Berhematlah 
dalam belanja Anda sehari-hari. Bagi 
Saudara yang mendapat pesangon dan 
�dak mendapat pensiun �ap bulan, 
Saudara harus ekstra ha�-ha� dalam 
pengeluaran. Karena merasa masih 
memiliki  banyak  uang, selalu ada 
godaan untuk membelanjakan uang- 
makan di sana, makan di sini; beli ini, beli 
itu- dan �ba-�ba Saudara sadar bahwa 
uang makin menipis. Bila Saudara �dak 
berha�-ha�, uang pesangon bisa ludes 
dalam beberapa bulan bahkan mungkin 
�dak  sampai  setahun.
Kempat, ha�-ha� dengan godaan 
i n v e s t a s i .  B a n y a k  o r a n g  a k a n 
menawarkan investasi kepada Saudara. 
Memang  �dak semua investasi itu 
buruk, namun, ada juga yang gadungan. 
Kalaupun Saudara tertarik, tetaplah 
mengambil waktu untuk mempelajari 
dengan te l i�  tawaran investas i . 
Berkonsultasilah dengan konsultan 
k e u a n g a n   k a l a u   t e t a p   m a u 
berinvestasi.
 Itulah beberapa �ps yang dapat Saudara 
per�mbangkan. Masih banyak yang 
perlu dipersiapkan termasuk mengelola 
stress, mengusir kekua�ran dan mengisi 
waktu luang. Dan tak kalah pen�ng 
Saudara dapat memperbanyak waktu 
untuk lebih banyak beribadah  dan 
mempersiapkan  bekal  yang akan 
dibawa ma� kelak, semoga Saudara 
dapat melewa� dan mengisi masa 
pensiun  dengan  baik. 

Persiapan masa pensiun bagi ASN
Ida  Nur  Indriani ,  S.Psi., M.Si · Membuka usaha yang berkaitan 

dengan minat dan hobi kita. Misalnya 
membuka toko buku atau toko kue, di 
dekat  rumah.
· Bekerjasama dengan teman atau 
mencari  mitra  untuk  membuka  usaha.
· Mengurus   suatu  organisas i 
bersama-sama. Misalnya  menjadi  
pengurus  pan�  asuhan  sosial.
· A k � f  d i d a l a m  o r g a n i s a s i 
kemasyarakatan atau lebih banyak 
mengis i  waktu dengan kegiatan 
keagamaan 
· Menjadi pekerja sosial, misalnya di 
sebuah LSM atau organisasi sosial 
internasional  atau  lokal.  Sejumlah  
LSM memberikan  gaji  bagi pekerja 
sosialnya. Hal ini karena, sebagai 
pensiunan, anda memiliki jaringan 
kawan dan pengaruh yang dibutuhkan 
o leh  LSM-LSM atau  organ isas i -
organisasi  sosial  ini.
· Mengambil kesempatan mengajar 
sesuai keahlian sebelumnya. Misalnya 
semula pegawai kemudian menjadi 
dosen.
· Mengurus cucu sambil membuka 
usaha. Misalnya membuka usaha 
Peni�pan Anak atau Pendidikan Anak, 
dimana kita bisa mengurus cucu sambil 
juga  mendapatkan  uang  tambahan.
· Wirausaha  Agribisnis. Berkebun  
atau  bercocok tanam bisa menjadi 
suatu penghasilan. Misalnya menanam 
tanaman  vanilla yang hasilnya bisa 
dijual dengan harga sangat �nggi. Atau 
membuat rumah jamur �ram pu�h, 
yang  sangat  laku  di pasaran.
· Menjadi investor surat berharga. 
Misalnya dengan membeli  surat 
berharga milik pemerinah seper� 
Obligasi Ritel Indonesia dan Sukuk 
Syariah.
· Menjadi  wirausaha franchise. 
Misalnya  dengan membel i  hak 
franchise dan membuka usaha sesuai 
minat  anda, contohnya franchise 
kuliner atau pendidikan, yang dibuka di 
tempat  ramai.
· Wirausaha  Proper�.  Misalnya 
dengan mencari dan membeli tanah 
untuk dijual kembali, atau dibuat kos-
kosan. Bila  �dak  memiliki dana, bisa 
juga dengan menjadi  marke�ng 
proper�. Sehingga bisa berak�vitas 
m e m a s a r k a n  p r o p e r �  d a n 
mendapatkan  penghasilan  besar, 
tanpa harus memiliki modal dana. 
M e n ga m b i l  p e ke r j a a n  s e b a ga i 
Marke�ng.

RETIREMENT
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  Pelayanan masyarakat oleh 
profesi kedokteran di rumah sakit �dak 
hanya mencakup peningkatan kesehatan 
masyarakat secara fisik saja, namun juga 
dimaksudkan agar semua orang dapat 
memperoleh hak yang diberikan oleh 
negara. Salah satu pelayanan kedokteran 
yang dituntut oleh undang-undang untuk 
“mutlak” dapat  dilaksanakan  oleh se�ap 
dokter di Indonesia adalah pelayanan 
kedokteran  forensik  dan  medikolegal. 
  Tuntutan pelayanan kedokteran 
untuk kepen�ngan hukum saat  ini 
meningkat  se ir ing meningkatnya 
pendidikan masyarakat. Keberadaan  
dokter  forensik atau dokter yang 
menjalankan perintah undang-undang 
(dalam hal ini KUHAP), yang melakukan 
pemeriksaan atas diri korban �ndak 
pidana, atau tersangka pelaku �ndak 
p i d a n a  ( m i s a l n y a  p a d a  k a s u s 
penyalahgunaan obat), merupakan suatu 
hal yang mutlak dan �dak dapat diabaikan. 
Keberadaan pelayanan kedokteran 
forensik dan medikolegal merupakan 
salah satu bentuk pelayanan kedokteran 
yang �dak dapat dipisahkan dari kesatuan 
pelayanan  kedokteran  bagi  masyarakat.
  Proses penegakan hukum dan 
keadilan merupakan suatu usaha ilmiah 
dan bukan sekedar common-sense, non-
scien�fic  belaka. Dengan  demikian  di 
dalam penyelesaian perkara pidana yang 
menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa 
manusia; seper� kasus pembunuhan, 
penganiayaan, kejahatan seksual, 
perbuatan yang menyebabkan kema�an 
atau perlukaan, pelayanan kedokteran  
forensik  dan  medikolegal di  rumah  sakit  
mutlak  diperlukan.
  Adapun berdasarkan Pedoman 
Pelayanan Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal yang diterbitkan oleh 
Kolegium Dokter Forensik Indonesia, 
m a ka   R S U D   d r.   S a i f u l  A n w a r 
dkategorikan sebagai Rumah Sakit �pe 
Strata III yakni Pelayanan Tersier, yang 
melakukan pelayanan kedokteran 
forensik  dan  medikolegal  spesialis�k 
dan subspesialis�k (rumah sakit kelas B 
pendidikan  dan  kelas  A). 

Pelayanan  tersebut  mencakup : 
1)  Pelayanan  patologi  forensik, 
2)  Pelayanan  forensik  klinik, 
3)  Pelayanan  laboratorium  forensik  (dasar,  DNA  dan  toksikologi), 
4)  Pelayanan  konsultasi  mediko  legal  dan  e�ka, 
5)  Pelayanan  kamar  jenazah  (city morgue), 
6)  Pelayanan  wet lab, 
7) P elayanan e xtra m ural, 
8) P elayanan  surat  keterangan  medik, dan 
9) P elayanan i den�fikasi o rang h ilang.

RETIREMENT

Pelayanan Forensik Klinik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal
dr. fahrur, Sp. KF

  Pada tanggal  8  September  2017, berdasarkan  SK  Direktur RSUD dr. 
saiful anwar Malang, nomor 441//22579/302/2017, menetapkan Instalasi 
Kedokteran Forensik dan Medikolegal sebagai pelaksana pelayanan Forensik 
Klinik  di  lingkungan  RSUD  dr.  Saiful Anwar Malang, serta berdasarkan SK 
Direktur RSUD dr. saiful anwar malang, nomor 900/3790/302/2017, tarif 
pemeriksaan f orensic k linik s ebesar R p. 350.000,-. 
  Forensik  Klinik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang 
menerapkan  ilmu kedokteran untuk penegakan keadilan pada kasus korban 
hidup di rumah sakit. Pelayanan forensic klinik melipu� pemeriksaan forensik 
terhadap korban hidup yang dikirim penyidik ke Rumah Sakit dan pelayanan 
pemeriksaan  forensik  pada  pasien  dalam rangka pembuatan visum et 
repertum, surat  keterangan  atau  lainnya.
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  Pemeriksaan forensic klinik dilakukan 
pada pasien yang diduga merupakan korban 
�ndak pidana yakni pasien yang datang ke IGD dan 
IRJ RSUD  Dr. Saiful Anwar dengan diantar oleh 
penyidik kepolisian dengan keterangan bahwa 
pasien tersebut merupakan korban �ndak 
pidana baik dengan atau tanpa surat permintaan 
visum et repertum; pasien dengan luka akibat 
trauma (kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, 
penganiayaan); pasien yang mengalami atau 
diduga korban kejahatan seksual; pasien yang 
mengalami atau diduga korban keracunan; dan 
pasien yang �dak sadar dengan  riwayat  penyakit  
yang  belum  diketahui.
1. Korban/pengantar yang datang ke RS 
menda�ar di bagian registrasi, kemudian di IGD 
dilakukan triage untuk menilai kondisi korban 
apakah  dalam  keadaan non kri�s, semi kri�s 
atau  kri�s.
2. Korban dalam keadaan semi kri�s dan kri�s 
atau memerlukan terapi bedah dan medik 
ditangani di instalasi gawat darurat bersama 
dengan dokter forensik sesuai prosedur yang 
berlaku.
3. Korban, klien, atau pasien yang datang ke 
poliklinik atau IGD dan dipandang mungkin 
penyakit atau cederanya terkait suatu �ndak 
pidana  diperiksa bersama dengan dokter 
forensik  atau dirujuk ke bagian / departemen / 
I n s t a l a s i   Ke d o k t e ra n   F o r e n s i k  d a n  
Medikolegal.
4. Korban, klien, atau pasien yang sedang dirawat 
di instalasi rawat inap, bila dipandang mungkin 
penyakit atau cederanya terkait suatu �ndak 
pidana, maka dokter penanggung jawab pasien, 
dapat merujuknya ke bagian / departemen / 
I n s t a l a s i   Ke d o k t e ra n   F o r e n s i k  d a n  
Medikolegal.
5. Korban, klien, atau pasien yang datang tanpa 
disertai surat permintaan visum dimintakan 
untuk  melapor atau dibantu untuk melapor pada 
pihak penyidik. Pemberitaan visum et repertum  
dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan  pada  
har i   surat  permintaan v i sum d ibuat . 
Pemeriksaan sebelumnya dapat disertakan 
sebagai suatu surat keterangan dokter.
6. Pelayanan konsultasi medikolegal dapat 
diperoleh dengan melakukan registrasi pada 
bagian / departemen / Instalasi Kedokteran 
Forensik dan Medikolegal, dan akan dilayani oleh 
staf medis fungsional dengan kewenangan klinis 
yang sesuai dan ditunjuk oleh bagian / 
departemen / Instalasi Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal.

 Kejarlah ilmu sampai ke negeri cina, mungkin pepatah 
ini sangat cocok bagi saya tak pernah berhen� untuk 
terus belajar dan mengembangkan karier yang telah 
dibangunnya, agar terus dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat. Sebagai spesialis kulit dan kelamin 
dalam mengatasi keluhan masalah penampilan yang 
sering dikeluhkan hampir seluruh  wanita.
  Menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran UB, 
Spesialisasi Kulit dan Kelamin di Universitas Airlangga, 
dan S3 yang juga di Universitas Airlangga  ketertarikan 
saya dibidang kulit. Urusan kulit bukan hanya tentang 
kecan�kan semata tapi juga tentang berbagai macam 
penyakit yang berhubungan dengan kulit Selain 
berdinas di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang bagian 
Kesehatan Kulit dan Kelamin sejak tahun 2012, ia juga 
menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UB Saya �dak 
hanya ak�f di dunia medis dan pendidikan lama 
ke lamaan  saya  ter tar ik   menjad i   seorang  
Wirausahawa�.
Menurut saya ada berbagai alasan yang mendukung  
dokter-dokter  untuk  ter jun  d i  da lam dunia 
kewirausahaan. Beberapa memilihnya  demi  
mendapat kebebasan praktek dan finansial. Namun, 
banyak mereka memang merupakan orang yang 
tertarik dengan perkembangan dan inovasi dalam dunia 
kesehatan. Menurut sayaProfesi tenaga kesehatan 
perlu menggunakan pola pikir kewirausahaan yang akan 
menguatkan konsep melalui  pikiran dan kolaborasi 
dengan pelayanan kesehatan yang inova�f. Kerjasama 
dengan  profesi  berlatar belakang lain juga sangat 
diperlukan karena dapat membentuk lingkungan 
dinamis dan krea�f untuk kemajuan dunia kesehatan ini 
dan membentuk solusi yang lebih baik untuk masalah 
dalam pelayanan kesehatan.
 Saat ini sudah banyak klinik kecan�kan yang 
memberikan pelayanan-pelayanan untuk mengatasi  
berbagai  permasalahan kulit dan juga lemak tubuh. 
Namun banyak diantaranya masih belum memiliki alat 
yang canggih dan juga tenaga yang profesional. Oleh 
karena itu, saya medirikan sebuah klinik kecan�kan yaitu 
eLBe Clinic untuk menjawab segala keluhan dan 
kekhawa�ran wanita  dan pria dalam mengatasi 
keluhan-keluhan  yang  mereka  hadapi.

eLBe Clinic yang berlokasi di kota Malang ini telah berdiri sejak 2016 
dirin�s oleh saya yang memang berfokus di bidang este�ka.Menurut 
saya alasan mengapa ia mendirikan klinik karena masih sedikit klinik 
yang mempunyai fasilitas yang benar-benar baik, sehingga 
kebanyakan masyarakat memilih pergi keluar negeri hanya untuk 
sun�k botoks, filler dan lain sebagainya. Padahal jika dibandingkan 
dengan dokter luar negeri kualitas dokter di indonesia �dak kalah lho 
dengan  dokter  luar  negeri  untuk  urusan  masalah  este�ka.
 Menurut  saya, seorang dokter yang memutuskan untuk terjun di 
dunia kewirausahaan harus memiliki memiliki visi dan misi untuk 
memberikan pelayanan yang baik, konsep yang baik, dan juga 
manajemen yang baik. Tidak perlu memikirkan bagaimana profitnya 
nan� asalkan �ga hal tersebut berjalan selaras, pas�nya profit juga 
akan mengiku�. Yang pen�ng buat pasien itu percaya dan puas 
terhadap pelayanan yang kita berikan.
 Dalam terjun di dunia kewirausahaan tentunya ada tantangan yang 
dihadapi. Menurutnya  tantangan yang terbesar adalah yang 
pertama, manajemen waktu karena harus bisa menjadi dokter 
sekaligus  pekerja di RSUD saiful anwar malang, menjalankan klinik, 
dan mengurus keluarga. Sedangkan yang kedua yaitu Sumber Daya 
Manusia (SDM) ia staf-staf yang tergabung di kliniknya mempunyai 
kualitas yang bagus dan sesuai dengan kapasitas yang diperlukan 
untuk m emberikan p elayanan t erbaik u ntuk  pasien.
 Kunci sukses dalam berwirausaha adalah bekerja keras, 
berkomitmen, dan lebih mengutamakan  pelayanan  yang 
berkualitas, serta �dak mengorbankan kualitas demi profit yang 
banyak. Serta  juga  harus  terus  berinovasi  untuk 
dapat  lebih  bersaing  dikedepannya.
Menurut saya permasalahan yang 
paling sering dikeluhkan oleh pasiennya 
yaitu lengan atau paha besar, perut 
yang  kendur  pasca  melahirkan 
karena tumpukan lemak yang 
membandel. Hingga bekas 
jerawat atau acne scar yang 
sangat m enganggu  penampilan 
karena kulit t ampak  berlubang, 
�dak r ata d an k asar. Karena  
tentunya, se�ap  wanita  mendam
bakan  untuk  dapat  memiliki  tubuh 
yang  langsing  dan  juga  can�k. 
Menurut, untuk m engatasi a cne scar a da 
beberapa  treatment  yang d apat 
dilakukan untuk mengatasi acne scar, 
antara lain chemical peeling, dermaroller, 
terapi laser, dermabrasi, dermaroller, 
subsisi, punch techniques, filler dan 
lain-lain. Dijelaskan  juga  oleh dr. Dhelya untuk mengatasi keluhan 
seper� lengan atau paha besar, perut yang kendur pasca melahirkan 
bisa menggunakan treatment cryolipolysis yang bermanfaat untuk 
mengatasi  perut  kendur  setelah  melahirkan, menghilangkan  
lemak d i a rea-area m embandel d an m engurangi l ingkar p erut.
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 Untuk mengatasi acne scar biasanya dilakukan kombinasi terapi. 
Dalam kombinasi terapi ini pada terapi awal melipu�  peeling  dengan 
TCA, kemudian diiku� subsisi yaitu memisahkan acne scar dari kulit di 
bawahnya, lalu diakhiri dengan Laser Frac�onal. Menurutnya ada 
beberapa treatment yang dapat mengatasi acne scar,  yaitu:
 1. Chemical P eeling 
Chemical peeling dapat menghancurkan lapisan terluar kulit yang 
mengalami kerusakan dan mempercepat proses penyembuhan. 
Chemical peeling merupakan bagian dari  pengobatan an�aging dan 
terapi lesi kulit, seper� scar. Ada beberapa bahan yang digunakan, antara 
lain Jessner's  Solu�on, Pyruvic Acid, Salicylic  Acid, Trichloroace�c Acid 
(TCA), dan T CA C ross. 
a. Jessner's Solu�on. Merupakan kombinasi  dari  asam salisilat, 
resorsinol  dan  asam laktat dalam etanol 95 persen. Efek dari resorsinol 
adalah merusak ikatan lemah hydrogen dari kera�n dan meningkatkan 
daya penetrasi d ari b ahan l ain. 
b. Pyruvic Acid. Merupakan alpha-ketoacid, yang memiliki efek 
keratoli�k, an�microbial, dan sebosta�k sebaik kemampuannya 
merangsang pembentukan kolagen baru dan pembentukan  serat 
elas�n. 
c. Salicylic Acid. Merupakan asam beta-hydroxy yang cara kerjanya 
menghilangkan lipid intraselular yang terikat pada selubung lapisan 
tanduk di sekitar sel epiteloid yang mengalami kornifikasi. 
d. Trichloroace�c  Acid (TCA).  Efek dari peeling menggunakan TCA 
adalah menyebabkan denaturasi protein keratokoagulasi, sehingga 
tampak g ambaran ' white frost' p ada  kulit s etelah d iaplikasikan. 
e. TCA Cross. Cross  adalah  Chemical Reconstruc�on of Skin Scars, 
sebuah metode yang mengaplikasikan TCA konsentrasi �nggi pada scar 
dengan  bantuan  sebuah  aplikator  dengan ujung  runcing yang 
biasanya t erbuat d ari k ayu. 
  Konsentrasi  yang dianjurkan adalah 50 persen karena efek�f 
dan aman daripada konsentrasi lebih �nggi. Trichloroace�c Acid 
diaplikasikan beberapa de�k sampai tampak gambaran “white frost” 
pada  scar.  Selanjutnya, pasien perlu diberikan emolien selama tujuh 
hari dan menghindari paparan sinar matahari. Prosedur dapat diulangi 
interval e mpat m inggu, s ebanyak � ga k ali t erapi.

2. Dermaroller a tau S kin N eedling 
Skin Needling adalah teknik terbaru menggunakan  
roller steril yang memiliki banyak jarum tajam yang 
ditusukkan pada kulit. Disebut juga Dermaroller, yang 
memiliki banyak jarum  tajam  yang ditusukkan pada 
kulit. Sebelum prosedur ini, kulit wajah harus 
didesinfeksi, kemudian diberikan anastesi topikal 
selama satu jam. Treatment ini pada akhirnya akan 
merangsang p embentukan k olagen. 
Secara histologis tampak penebalan kulit, serta 
peningkatan serat kolagen dan serat elas�n secara 
drama�s. Hasil akan mulai tampak setelah enam 
minggu. Tetapi hasil maksimal akan terlihat sekitar �ga 
bulan karena deposisi kolagen terjadi secara lambat, 
tekstur kulit akan tampak semakin lebih baik dalam 12 
bulan. Umumnya dibutuhkan �ga kali treatment 
berjarak sekitar empat minggu. Teknik ini aman untuk  
semua w arna d an j enis k ulit.  
3. Terapi L aser 
Untuk mengatasi acne scar, umumnya laser yang dipakai 
adalah Laser CO2 dan Erbium YAG, yang merupakan 
laser �pe abla�f yang umum digunakan. Terapi dengan 
laser dianjurkan pada mereka yang mengalami masalah 
boxcar scars atau rolling scars. Baik laser abla�ve 
maupun non-abla�f sama efek�f untuk terapi  acne scar, 
kecuali icepick scar yang  dalam. Laser CO2 pada 
perbaikan acne scar �pe atrofik mencapai 50-80 persen. 
Jarak antara satu treatment ke treatment selanjutnya 
adalah satu bulan atau 30 hari. Sebelum dilakukan terapi 
laser, pasien harus berhen� mengonsumsi isotre�noin 
satu tahun sebelumnya, �dak sedang mengalami infeksi  
kulit  oleh virus herpes kurang dari enam bulan sebelum 
treatment, serta �dak memiliki riwayat keloit  atau  scar  
hiper t rofik s ebelumnya.
4. D ermabrasi/Mikrodermabrasi 
Dermabrasi  dan Mikrodermabrasi  adalah  teknik  
peremajaan  kulit  secara  mekanik, dengan cara 
mengikis lapisan tanduk kulit  untuk  mempercepat  
reepitelisasi. 
5. Frac�onal R adio f requency T herapy 
Terapi  menggunakan modalitas Frac�onal  Radio 
frequency  adalah  suatu  metode non-invasif  
pengencangan  kulit  yang dapat  digunakan  untuk  
semua j enis s car atrofik. 

6. P unch T echniques 
Scar atrofik adalah jenis scar paling umum terjadi pasca-acne. Autologous dan non-autologous �ssue augmenta�on, teknik 
punch r eplacement m enambah p resisi d an e fikasi p ada t erapi s car. 
7. Tissue A ugmen�ng A gents 
Merupakan  transplantasi  lemak.  Lemak  mudah  didapatkan  dan  memiliki  efek  samping  yang  sedikit. Teknik  ini  terdiri  atas 
dua, y aitu t ahap p rocurement o f t he g ra� d an p lacement o f t he g ra�.
Lalu,  untuk  meng atasi keluhan pasien terkait lemak yang membandel seper� lengan/paha yang besar maupun perut yang 
kedur, dsb.dijelaskan oleh dr. Dhelya bisa menggunakan treatment Cryolipolysis. Cryolipolysis merupakan metode 
membekukan  lemak  sampai  suhu  yang  sangat  dingin  minus  5  derajat Celcius.  Lemak  di bawah kulit  yang  didinginkan 
sampai  suhu tersebut akan membuat sel lemak ma� dan diserap oleh pembuluh limfa dan dibuang melalui saluran 
pembuangan. Treatment ini �dak memiliki efek samping khusus sehingga aman bagi siapapun baik pria dan wanita usia tua 
maupun  muda.  Setelah  lemak  diserap oleh tubuh maka lingkar tubuh berkurang sekitar 2 sampai 10 cm sehingga tubuh 
menjadi l ebih l angsing.

   Tahapan  treatment  cryolipolysis  diawali  dengan  pemeriksaan  bagian  tubuh yang ingin dikecilkan lalu mengukur 
tebal  lemak di area tersebut misalnya di bagian perut. Setelah itu dipasang alat cryolipolysis di dua sisi tubuh misalnya kiri dan 
kanan  atau  atas  dan  bawah.  Pasien  akan merasa tubuhnya seper� disedot, dan selama divakum lalu ditahan kurang lebih 
sekitar  1  jam. Suhu mendingin secara perlahan sampai suhu minus 5 derajat Celcius sehingga pasien merasakan dari kondisi 
dingin  ke kebas  selama  satu  jam. Treatment  ini kurang lebih  selesai  setelah  satu  jam. Untuk  mengembalikan  kelenturan  
kulit  dan  melancarkan  kelenjar  limfa  dipasang  satu  alat  lagi  setelah  proses  treatment  yaitu  endermologi.
   Setelah  treatment bisa langsung melakukan ak�vitas dan olahraga. Biasanya area yang dijepit alat cryolipolysis 
berwarna  merah  namun  akan  hilang esok harinya. Hasil lebih bagus jika dikombinasi dengan olahraga karena penyerapan 
lemak y ang m a� m enjadi l ebih m aksimal.
   Treatment cryolipolysis berlangsung sekitar 1 jam dan endermologi selama 20-30 menit  jam.  Kalau  kulit  sangat  kendur 
sebaiknya  dilakukan  treatment  endermologi terlebih dulu supaya kencang. Setelah 2-3 kali treatment endermologi dan 
kulitnya mengencang baru dilakukan cryolipolysis. Bagi pasien yang kulitnya kendur maka endermologi harus lebih ru�n. 
Endermologi  bisa dilakukan untuk treatment pengencangan kulit walaupun �dak digabung dengan cryolipolysis, antara lain 
pada w anita y ang k ulitn ya k endur a tau w anita s etelah m elahirkan d engan k eluhan p erutnya k endur.
  Treatment Cryolipolysis dan juga endermologi akan lebih menghasilkan  hasil  yang  maksimal  bila juga berolahraga, 
pola makan yang sehat, �dur cukup, dan juga �dak merokok. terlebih pola makan harus dijaga dengan sehat dengan �dak 
mengkonsumsi  terlalu  banyak  karbohidrat dan gula karena memiliki kalori yang sangat �nggi. Karena kalori yang berlebihan 
akan  diakumulasikan  tubuh  menjadi  lemak  yang  nan�nya  membuat  tubuh  menjadi  gemuk.

Jangan  khawatir  ketika  anda  diacuhkan, tapi  berjuanglah  jadi  layak  untuk  dikenal.
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  Pada tahun 1950, ilmuwan James 
Olds dan Peter Milner menemukan area 
bahagia di otak yang diberi nama nucleus 
accumbens (merupakan bagian dari sistem 
emosi atau limbik). Peneli�an lanjutan 
menemukan  zat kimia yang memengaruhi 
rasa  bahagia (neurotransmiter) yang bekerja 
di otak manusia. Antara lain: dopamin 
enkefalin, endofin, dan serotonin.  Zat 
te rs e b u t  d i s e k re s i ka n  o l e h  n u c l e u s 
accumbens  dan  dipancarkan  ke  sistem 
emosi lainnya sehingga manusia bisa 
merasakan  rasa  senang  dan  bahagia.
  P e r k e m b a n g a n  t e k n o l o g i 
kedokteran semakin canggih dengan 
penemuan a lat  pemindai  ker ja  otak 
menggunakan magne�c resonance (MR) 
fungsional. Dengan alat ini manusia bisa 
melihat  area otak mana yang ak�f bekerja 
p a d a  s a a t  t e r t e n t u .  D a n  i n i  m a k i n 
mempermudah para ahli untuk memetakan 
fungsi otak dengan  menghubungkan  
ak�vitas  neurotransmiter.
  Sebuah peneli�an di  Amerika 
dilakukan terhadap beberapa anak sekolah 
yang diberi uang dan diberikan kebebasan 
untuk membelanjakan uang tersebut, apakah 
untuk kepen�ngan sendiri atau untuk 
membantu yang membutuhkan. Kemudian, 
dil ihat gambaran otaknya dengan MR 
fungsional sebanyak dua kali, yakni saat 
menerima uang dan saat membelanjakan 
uang  tersebut.

  Ternyata, semua anak saat mendapatkan uang, ak�vitas nucleus accumbens 
meningkat. Ar�nya, sekresi dopamin dan serotonin meningkat. Tetapi, pada pemeriksaan 
berikutnya, hanya di kelompok anak yang membelanjakan untuk membantu sesama 
didapatkan ak�vitas nucleus accumbens meningkat lagi. Sedangkan di kelompok yang 
membelanjakan untuk keperluan sendiri �dak ada ak�vitas nucleus accumbens. Dari 
peneli�an ini,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa berbagi pada sesama (dalam bahasa 
agama  bersedekah)  bisa  membahagiakan  dan  menyehatkan  otak  kita.
  Peneli�an ini kemudian memunculkan gaya hidup filantropis, yakni salah satu cara 
untuk hidup bahagia ialah dengan berbagi pada sesama manusia. Gaya hidup filantropis ini 
kemudian banyak diadopsi oleh banyak orang  untuk sering  membatu  sesama  manusia, 
baik  dalam  bentuk  materi,  waktu,  perha�an, dan  simpa�,  agar  hidupnya  terasa  
bahagia. 
Dalam hidup bermasyarakat, manusia harus bisa memberi kasih sayang kepada sesama. 
Bukan hanya kepada  saudara  seagama,  tapi juga kepada semua manusia, termasuk yang 
lain agama. Melakukan kekerasan kepada sesama manusia atas nama agama, apalagi 
membunuh mereka dengan bom bunuh diri seper� yang telah dilakukan teroris, sangat 
bertentangan  dengan  anjuran  agama. 
  Ramadan Bulan Sedekah Salah  satu  anjuran  agama  selama  Ramadan adalah 
memperbanyak bersedekah. Dari Anas RA pernah meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah 
ditanya, ”Sedekah manakah yang paling  utama?”.  Beliau  menjawab, ”Sedekah  di  bulan  
Ramadhan,”. 
  Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ”Barang siapa menolong keperluan 
saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, maka Allah Taala akan menolong seribu 
keperluan/hajatnya  di  har i  kiamat,”.  Dan  masih  banyak  dalil  anjuran  untuk  bersedekah.
Dari  analisis neurosains, bilamana manusia terus bersedekah, baik dalam bentuk zakat, 
infak,  sedekah, dan lainnya secara ru�n, terutama di bulan Ramadan, maka akan �mbul 
sinaps (hubungan  antar  neuron)  di  area  perilaku, lobus frontalis, parietal, dan sistem 
limbik.  Efek  dari  semuanya adalah akan �mbul rasa bahagia dan menyehatkan bagi 
manusia.
  Menyehatkan  karena  efek neurotransmiter bahagia akan memengaruhi kerja 
saraf otonom agar lebih stabil. Saraf simpa�s dan parasimpa�s bekerja dengan baik dan 
berimbang,  sehingga  tekanan  darah �dak naik, kerja jantung teratur dan op�mal, kerja 
ginjal sangat baik, kesemuanya mencegah kelainan, terutama disfungsi endotel yang 
merupakan  cikal  bakal dari penyakit  vaskular  seper�  stroke,  jantung  koroner,  gagal  
ginjal, dan  penyakit  berbahaya  lainnya.
  Dalam  jangka panjang, kebiasaan untuk membantu sesama (filantropi) bila 
menjadi kebiasaan seseorang, maka di dalam otaknya akan menjadikan pembentukan 
sinaps-sinaps  baru yang bersifat filantropis (neuroplas�sitas), sehingga membentuk 
memori  permanen  yang  menjadi dasar perilaku seseorang dan akhirnya seseorang 
tersebut  semakin  sehat  dan  bahagia  dengan  kebiasaan  tersebut.

  Berbagai pertanyaan �mbul dari 
pasien yang mempunyai masalah dengan 
lambung dan ingin melaksanakan ibadah 
puasa di bulan Ramadan. Pertanyaan 
tersebut antara lain: Bolehkah berpuasa? 
Apakah puasa akan memperberat sakit 
lambung/maag yang diderita? Apa kiat-kiat 
mengan�sipasinya? 
  Kepercayaan yang berkembang 
dalam masyarakat adalah bahwa puasa 
Ramadan akan memperburuk gangguan 
sakit maag pada orang yang memang sudah 
ada masalah dengan lambung sebelumnya. 
Kepercayaan ini berpatokan bahwa orang 
yang  sakit  maag harus makan sedikit-
sedikit dengan frekuensi sering. Sedangkan 
karena harus berpuasa, �dak ada makanan 
dan minuman yang masuk selama 13–14 
jam. ”Memang betul kalau orang yang 
mempunyai masalah dengan lambung ada 
yang harus mengonsumsi makanan porsi 
kecil dan sering. Kondisi ini tergantung jenis 
dari  sakit maag  pada pasien tersebut 
sendiri, karena �dak semua jenis sakit maag 
memerlukan pola tersebut,” kata dr Bogi 
Pratomo Wibowo SpPD-KGEH dari RSUD 
Syaiful  Anwar  Malang.  
  Bogi menjelaskan, secara umum, 
sakit maag (dispepsia) dibagi menjadi dua 
k e l o m p o k  b e s a r .  Y a i t u ,  s a k i t 
maag/dispepsia fungsional dan sakit maag/ 
dispepsia organik. Dispepsia/sakit maag 
organik adalah jika pada pemeriksaan 
dengan endoskopi didapatkan kelainan 
secara anatomi, misalnya luka seper� 
sariawan/lecet pada kerongkongan, 
lambung,  atau usus dua belas  jar i ; 
p o l i p / b e n j o l a n  t u m o r  j i n a k  p a d a 
kerongkongan, lambung, atau usus dua 
belas jari; serta tumor ganas atau kanker 
pada organ pencernaan tersebut yang tentu 
saja menimbulkan keluhan karena terjadi 
gangguan, baik pada struktur anatomi 
maupun fungsinya. ”Pada umumnya, 
penderita sakit maag yang fungsional dapat 
berpuasa seper� orang normal asalkan 
mematuhi saran-saran yang diberikan 
dokter,” ungkapnya.Kelainan organik 
misalnya, pada penderita tukak/sariawan 
atau luka yang dalam dan cenderung terjadi 
perdarahan atau kanker lambung yang 
selalu berdarah memang �dak boleh 
melaksanakan p uasa. 

  Kecuali  untuk  penderita  tukak/sariawan  usus ,  baik  di  usus dua belas jari 
maupun  di  lambung  yang �dak terlalu parah. Selama pengobatan dikerjakan secara 
teratur,  pasien  dapat  melaksanakan  ibadah  puasa. 
  Hasil  peneli�an  membuk�kan  bahwa  pasien  yang  sudah mempunyai sakit 
maag yang kronis perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu sebelum 
melaksanakan ibadah puasa. Apabila sakit maagnya telah dipas�kan jenisnya dan dioba� 
terlebih dahulu, pasien tetap dapat melaksanakan puasa dengan tetap minum obat untuk 
mencegah  terjadinya  keluhan.
  Pada pasien sakit maag karena gangguan fungsional saja, biasanya dengan 
berpuasa  keluhan sakit maagnya malah rela�f berkurang. ”Hal ini terjadi karena keluhan 
sakit maag yang �mbul pada pasien ini terutama akibat  �ngkat stres dan kecemasan yang 
�nggi, ke�dak teraturan makan, konsumsi makanan yang berlemak, asam, dan pedas, 
konsumsi  minuman  bersoda  dan  minum  kopi, serta  merokok,”  papar  dia.
  Selama  berpuasa,  pasien-pasien ini pas� makan lebih teratur karena hanya dua 
kali  dengan waktu yang kurang lebih sama se�ap harinya, yaitu saat sahur dan berbuka. 
Selain itu, orang yang berpuasa akan cenderung lebih tenang, pasrah diri, banyak bersabar, 
dan mengendalikan stres. Hal-hal inilah yang menyebabkan pasien dengan gangguan 
fungsional t ersebut d apat b erpuasa d engan b aik  dan  keluhannya  berkurang. 
  Adapun, pasien yang �dak mempunyai masalah dengan lambung sebelumnya 
�dak  perlu  takut  akan  mengalami  sakit maag saat berpuasa. Bahkan, puasa akan 
membuat pencernaan lebih sehat. Karena sebagaimana organ yang lain, pencernaan juga 
butuh waktu untuk  beris�rahat sejenak setelah bekerja keras mencerna makanan tanpa 
hen� setahun sebelumnya. ”Setelah beris�rahat selama bulan puasa, diharapkan kinerja 
saluran  cerna  akan  lebih  op�mal setelah puasa usai,” kata dokter spesialis 
Gastroenterologi  dan  Hepatologi  ini. 
  Pada saat berpuasa, terutama setelah 6–8 jam perut kosong, memang akan terjadi 
peningkatan asam lambung yang dapat menyebabkan gejala nyeri lambung. Keadaan ini 
biasanya  berlangsung terutama pada 5–6 hari puasa pertama dan lambung akan 
beradaptasi  dengan  perubahan  pola  makan yang terjadi sehingga gejala ini akan 
berangsur  angsur membaik dan �dak dirasakan lagi pada minggu-minggu berikutnya 
karena  mekanisme  penyesuaian  tubuh. ”Dengan  mempersiapkan  pola dan jenis 
makanan  yang  baik,  gejala nyeri lambung dapat kita an�sipasi seminimal mungkin 
sehingga  �dak  menggangu  puasa,”  tandasnya. 

Sedekah Menyehatkan dan Membahagiakan
dr Badrul Munir SpS

SEDEKAH

Puasa Aman bagi Penderita Sakit Maag    
Dr Bogi Pratomo Wibowo SpPD-KGEH
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SAKIT MAAG

  Ada  seorang  anak  sejak  usia  6  tahun  ternyata  sudah  melakukan  ibadah  puasa  penuh  selama 1 bulan. Tapi, ada juga anak  
dengan usia yang sama, jangankan untuk berpuasa, terlambat makan sebentar saja sudah mengeluh lapar.  Ibadah yang cukup berat ini 
dilakukan baik oleh keinginan sendiri maupun karena keinginan orang tua. Bagaimana merencanakan dan membimbing anak dalam 
melakukan  ibadah  puasa?. Pada Ramadan  seper�  ini, pas�  akan banyak anak yang  sebelumnya  belum  pernah  merasakan  berpuasa  dan 
ingin m encoba b erpuasa. J uga i ngin m encoba r asanya b erpuasa m eski s ebenarnya s ecara u mur m ereka b elum d iwajibkan.
  ”Banyak orang tua beralasan dalam mendidik beribadah, khususnya puasa, harus dilakukan secara dini dan bertahap. Tak jarang 
puasa  sudah  dikenalkan  pada anak sejak usia 6–7 tahun meskipun baru puasa setengah hari,” kata dr M. Fachrul Udin SpA MKes dari RSUD 
Saiful Anwar Malang.  Menurut perspek�f agama Islam, jika ibadah termasuk yang �dak wajib boleh dilakukan asalkan mampu dan �dak 
dipaksakan. Jika di�njau dalam bidang kesehatan tampaknya puasa juga mungkin bisa dilakukan anak usia pra akil balig, tapi harus cermat 
diper�mbangkan k ondisi d an k eterbatasan k emampuan a nak.
  Melihat kondisi psikobiologis dan perubahan fisiologi tubuh saat puasa, khususnya pada usia anak tertentu, sebaiknya dilakukan 
tahapan waktu disesuaikan dengan usia dan kemampuan mental anak. Tahapan waktu mungkin bisa dilakukan dengan puasa setengah hari 
pada  usia  di  bawah  enam  tahun. Di atas usia enam tahun mungkin diperkenalkan puasa penuh saat awal dan akhir puasa yang secara 
bertahap  dilakukan  penambahan  jumlah  puasa  yang  penuh.  ”Tahapan  waktu tersebut  harus  disesuaikan  dengan  mental  seorang  
anak. Seorang  anak  berusia  lima  tahun  yang  mempunyai mo�vasi yang �nggi dan bermental  kuat mungkin dapat berpuasa penuh. Tapi, 
anak lain yang bahkan dengan usia dua tahun di atasnya mungkin untuk satu hari berpuasa penuh sudah merupakan siksaan yang luar biasa,” 
papar  anggota  Ikatan  Dokter  Anak  Indonesia  ini. 
  Saat berpuasa, pembelajaran mental adalah pengalaman pen�ng  yang  dapat berguna dalam pembinaan moral dan mental anak. 
Selain  menahan  lapar  dan  haus, ibadah  puasa juga  diharuskan  menjaga  beberapa  hal  seper�  ucapan, perbuatan, dan  emosi.  Beberapa 
hal  itu  tentunya  sangat  bermanfaat  untuk  kesehatan  mental  pada  anak. Pengaruh  lain  yang  harus  diama�  adalah  pengaruh  asupan  
gizi pada anak. Jumlah, jadwal, dan jenis gizi yang diterima akan berbeda dengan saat sebelum puasa. Dalam hal jumlah mungkin terjadi 
kekurangan  asupan  kalori,  vitamin, dan  mineral  yang  diterima anak. Ak�vitas yang bertambah ini juga akan meningkatkan kebutuhan 
kalori, vitamin, dan  mineral  lainnya. Padahal, saat puasa rela�f pemenuhan kebutuhan kalori lebih rendah. Jika keseimbangan asupan gizi 
terganggu dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh sehingga anak mudah terserang penyakit. ”Dalam keadaan seper� ini tampaknya 
pemberian s uplemen v itamin c ukup m embantu,”  kata  pria  yang  juga  kepala  Instalasi  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  RSSA  ini.
  Parameter  yang  paling  mudah  untuk  melihat  asupan  kalori  cukup  adalah  dengan  memantau  berat  badan  anak. Jika  berat 
badan anak tetap maupun meningkat mungkin puasa dapat dilanjutkan.  Demikian  pula dengan jenis  asupan  gizi  yang  diterima.  Variasi  dan 
jumlah makanan yang didapatkan saat bulan puasa akan berbeda dengan sebelumnya. Saat bulan puasa, variasi makanan yang tersedia 
biasanya  lebih  banyak. Pada penderita alergi jenis makanan tertentu harus diwaspadai karena dapat berpengaruh terhadap gangguan 
kesehatan.  Mulailah berbuka dengan bahan makanan dan minuman pembuka yang manis. Pemilihan makanan yang berkalori dan 
karbohidrat �nggi saat sahur lebih utama. Secara umum, prinsip pemilihan menu makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang harus 
diutamakan. 

Ajak Anak Berpuasa, Perha�kan Mental dan Gizinya  
dr M. Fachrul Udin SpA MKes

Sebaiknya Dihindari Bagi Penderita Sakit Maag
dr Badrul Munir SpS

Sebaiknya  Dihindari  :
· Hindari  makanan minuman yang banyak mengandung gas dan terlalu banyak serat yang terkandung dalam sayuran tertentu (sawi, kol, 

kubis), buah-buahan  tertentu (nangka, durian), makanan  berserat  kasar (kedondong,  buah yang dikeringkan), dan minuman 
berkarbonasi  yang  mengandung  gas  (minuman  bersoda). 

· Hindari makanan yang sulit dicerna yang dapat memperlambat pengosongan lambung, karena hal ini dapat menyebabkan peningkatan 
peregangan  di lambung  yang  memicu  nyeri.  Antara  lain, makanan  berlemak,  gorengan,  s antan,  cokelat,  dan  keju  berlebihan. 

· Hindari makanan yang secara langsung merusak dinding lambung, yaitu makanan yang mengandung cuka, pedas, merica, dan bumbu yang 
merangsang. 

· Hindari  makanan  yang melemahkan klep kerongkongan bawah sehingga menyebabkan cairan lambung dapat naik ke kerongkongan. 
Antara  lain  alkohol,  cokelat,  makanan  �nggi  lemak,  dan  gorengan. 

· Hindari makan berlebihan atau melakukan ”balas dendam” saat berbuka puasa sehingga lambung �dak kaget dengan beban yang berat 
secara  �ba-�ba.  Demikian  pula  saat  sahur.  Serta,  �dak  menunda  berbuka  puasa.

· Hindari minuman mengandung kafein seper� teh, kopi, dan soda karena merangsang berkemih lebih sering, terutama saat sahur. Dengan 
banyak  berkemih,  kita  akan  kehilan gan  garam  mineral  dari  dalam  tubuh  yang  dibutuhkan  selama  berpuasa. 

· Hindari  makanan  kalengan/makanan  olahan  (makanan  olahan dengan masa kedaluwarsa panjang biasanya memiliki banyak bahan 
kimia,  termasuk  pengawet,  yang  selanjutnya  dapat  memperburuk  gangguan  lambung).

· Hindari  makanan  yang  mengandung  terlalu  banyak  gula  dan  karbohidrat  olahan.
· Hindari  merokok karena dikaitkan dengan iritasi lambung. Jadi, Ramadan adalah kesempatan bagus untuk mengurangi atau bahkan 

berhen�  merokok.
· Hindari langsung �dur ataupun rebahan setelah makan. Minimal tunggu 1–2 jam. Bila perlu �nggikan posisi �dur Anda sekitar 15 cm lebih 

�nggi  dibandingkan  biasanya.  
· Hindari o bat-obatan  yang  dapat  mengiritasi  lapisan  lambung  seper�  obat  nyeri/rema�k/sakit  kepala  di luar  saran  dokter .

Pilih  makanannya  berupa:
· Karbohidrat kompleks (oatmeal, nasi, kentang, gandum, kacang-kacangan dan sereal) atau yang lambat dicerna sehingga kita merasa 

kenyang  lebih  lama. 
· Konsumsi  cukup  protein,  baik  dari  sumber  naba�  maupun  hewani. 
· Konsumsi sayuran dan buah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral. Kurma adalah sumber dari gula, serat, 

karbohidrat,  kalium,  dan  magnesium  yang  sangat  baik.  Almond,  kacang  Arab  pistachio kaya akan protein, mineral, vitamin, 
an�oksidan, dan  serat.  Pisang  merupakan sumber dari karbohidrat, kalium, dan magnesium yang baik. Bisa juga memilih sayur dan buah 
lain  seper�  brokoli ,  bayam,  wortel,  pepaya ,  melon,  dan  lain  lain 

· Minum  banyak  air  pu�h  sepanjang  jam-jam  �dak  puasa  untuk  mengisi  kekurangan  cairan  yang  terjadi  sebelumya.
· Makan  makanan  yang  direbus  atau  panggang  daripada  makanan  yang  digoreng  dan  berlemak.
· Makan dalam porsi yang lebih kecil tapi lebih sering secara bertahap, �dak membiasakan sekaligus dalam porsi yang besar, dan 

menyegerakan/�dak  menunda  berbuka  puasa.  
· Sahur  dengan  cara  yang  diajarkan  oleh n abi,  yakni  mengakhirkan  waktu  makan  sahur  menjelang  imsak/subuh.
· Jangan  lupa  untuk  minum  obat  yang  telah  dianjurkan  oleh  dokter  sebelumnya.
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TEBAK ORANG

Bacalah Ar�kel di Bule�n Sketsa ini dan Jawablah Pertanyaan di bawah ini.
Jawaban dapat dikirim ke alamat redaksi paling lambat tanggal 17 Agustus 
2018, 
jika ada lebih dari dua peserta yang jawabannya benar maka akan diundi 
untuk 
memperebutkan hadiah uang sebesar Rp. 100.000,- untuk satu pemenang. 
Pemenang akan diumumkan pada bule�n sketsa edisi berikutnya.
Cara menjawab tulislah di secarik kertas HVS (+15 cm x 10 cm) dengan 
format kertas jawaban.
Nama Lengkap Pengirim:........................
Satuan Kerja / Instalasi:........................
Jawaban:........................

1. Siapa tokoh profil bule�n edisi saat ini?
2. Apa yang dimaksud dengan STIPRO?
3. Siapa nama ketua komite e�k dan hukum di RSUD Dr. Saiful Anwar   

Malang?

Alamat Redaksi : Instalasi PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Malang 6511

Telp. (0341) 362101 ext 1087 / Fax. (0341) 369384

Pemenang edisi 26 Tahun 2017
     1 Nama Lengkap Pengirim : Aprilia Dewi K.A
 Satuan Kerja / Instalasi : Seksi Rekam Medik 
 Jawaban   : Ruang 6 Infeksius (IGD Lantai 2)

     2 Nama Lengkap Pengirim : Deni Purwanto
 Satuan Kerja / Instalasi : Banpol
 Jawaban   : Ruang 6 Infeksius (IGD Lantai 2)

Serah terima jabatan Pejabat Struktural di RSSA


