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Mental yang sehat, akan mendorong munculnya perilaku yang 
sehat. Dan hal terbaik untuk mempertahankan mental yang 
sehat adalah pembiasaan diri. 

Contoh kecil, dalam kehidupan keluarga misalnya. Orang tua 
membiasakan si kecil meminta maaf ketika melakukan kesalahan 
dan tak mengulanginya lagi, bersikap santun pada orang yang lebih 
tua, menyayangi temannya yang berusia di bawahnya, belajar antri, 
tidak membuang makanan/mainan yang tak disukainya, dapat 
mendorong si kecil tumbuh menjadi remaja yang memiliki tingkat 
kematangan emosi yang baik. 

Ini tak lain karena keluarga merupakan lingkungan paling 
berpengaruh dalam proses pembelajaran dan perkembangan 
anak. Pengalaman yang didapat bersama orangtua diyakini akan 
selamanya tertanam dalam kehidupan mereka bahkan ketika mereka 
telah dewasa (Bronfenbrenner, dalam Swick, 2006). Meskipun tentu 
ada faktor-faktor eksternal yang membantu membentuk karakternya 
di kemudian hari. Apalagi manusia sebagai makhluk sosial memiliki 
konsekuensi untuk terus-menerus melakukan interaksi dengan 
individu atau kelompok sosial lain di sekitarnya (interpersonal 
relationship). 

Salah satu karakteristik individu dengan mental yang sehat 
adalah memiliki hubungan interpersonal yang sehat pula. Namun 
sayangnya, ada beberapa orang yang mengalami gangguan untuk 
bisa berbaur dengan orang lain, bahkan teman sebaya. Bahayanya, 
jika dibiarkan saja dan berlangsung lebih lama, kondisi ini bisa 
mengganggu kesehatan mentalnya. Di edisi ini, kami mengupasnya 
dalam Rubrik Kejiwaan (AVP; Si Penghindar Interaksi Sosial).  

Tapi pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan untuk 
menjadi sehat secara mental, hidup dan berfungsi optimal dalam 
kesehariannya, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik 
maupun mental. Maka salah satu pemberdayaan peran masyarakat 
bersama dengan institusi terkait dalam urgensi penanganan/
pelayanan kesehatan mental diantaranya diimplementasikan dalam 
pembentukan Desa / Kelurahan Siaga Sehat Jiwa yang dipelopori 
oleh RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Beritanya kami sajikan untuk 
Anda di Rubrik Warta. 

Jadi, mari kita dukung dengan mengusahakan diri menciptakan 
atmosfer yang positif dalam diri masing-masing dan keluarga agar 
mampu menjaga kesehatan mentalnya, sehingga lebih mudah 
menularkan kepada masyarakat untuk menciptakan atmosfer yang 
sama. 

Salam sehat jiwa.

EDITORIAL

Menciptakan Atmosfer Positif
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Avoidant Personality Disorder

SI PENGHINDAR
INTERAKSI SOSIAL

Suatu saat, setiap orang pasti pernah 
mengalami fase rasa canggung / malu 
berhadapan dengan orang lain, apalagi 

orang yang baru dikenal. Dan rasanya itu 
wajar. Namun, ada orang yang mengalami 
gangguan kepribadian yang menyebabkan 

mereka sengaja menghindari interaksi 
dengan orang lain. Gangguan ini dikenal 

dengan istilah avoidant personality 
disorder. Umumnya penderita gangguan 

ini merasa malu dan terlalu takut akan 
apa yang orang pikirkan, sehingga 

mereka cenderung menghindar untuk 
berinteraksi dengan orang lain.

G
angguan kepribadian menghindar 
(Avoidant Personality Disorder) adalah 
suatu kondisi karakteristik dimana 
individu mengalami hambatan-

hambatan sosial, rasa tidak percaya diri, sensitif 
mengevaluasi diri dan menghindari interaksi 
sosial. Individu yang mengalami gangguan 
kepribadian ini memiliki perasaan cemas akibat 
kritik yang dikeluarkan oleh orang lain sehingga 
mereka akan bersikap menghindari interaksi 
dengan orang lain yang memunculkan adanya 
kemungkinan dikritik oleh orang lain. Selain 
itu, mereka juga sangat takut pada penolakan 
atau ketidaksetujuan dari orang lain sehingga 
mereka enggan untuk menjalin hubungan, 
kecuali jika mereka merasa yakin bahwa mereka 
akan disukai. Mereka bahkan dapat menghindari 
pekerjaan yang mengharuskan banyak 
melakukan kontak interpersonal, karena merasa 
dirinya lebih rendah dari orang lain. 
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Orang dengan gangguan ini rentan terhadap 
gangguan dysthymic kronis dan depresi mayor 
serta kecemasan berat (Grant et al., 2004) dan 
dengan komorbid gangguan kepribadian dependen 
(Trull, Widiger,& Frances,1987), gangguan 
kepribadian ambang (Morey,1988). Kepribadian 
menghindar (avoidant) juga berkomorbid dengan 
dengan diagnosis Aksis I yaitu depresi dan fobia 
sosial menyeluruh ( Alpert dkk, 1997).

DISEBABKAN BANYAK FAKTOR

Avoidant personality disorder  (APD) bisa 
disebabkan oleh banyak faktor, akibat kombinasi 
dari faktor biologis (sifat yang diturunkan), 
sosial (cara individu berinteraksi di masa 
perkembangan) dan psikologis (emosi, kepribadian 
dan temperamen) yang terbentuk dalam suatu 
lingkungan.

Secara teori kognitif, orang dengan APD 
cenderung memiliki keyakinan yang tidak sehat 
tentang keberhargaan dirinya sendiri. Hal ini 
akibat dari pengalaman ditolak pada masa awal 

kehidupannya, biasanya oleh keluarga, atau orang 
tua. 

Anak-anak yang mengalami penolakan dari 
orang tuanya akan berpikir bahwa, “Mungkin saya 
adalah orang yang buruk bagi ibu saya, sehingga 
ibu saya memperlakukan saya seburuk ini” atau 
mungkin, ”Jika orang tua saya saja tidak menyukai 
saya, bagaimana dengan orang lain?“.

 Dari pemikiran-pemikiran seperti inilah yang 
membuat mereka menganggap bahwa mereka 
akan ditolak dan tidak diterima oleh orang lain. 
Hal ini mengakibatkan mereka menarik diri mereka 
dari interaksi sosial dan takut terhadap kritik serta 
penolakan dari orang lain. 

Selain dari pandangan psikologi kognitif, 
para ahli psikologi humanistik melihat bahwa 
orang yang menderita APD cenderung melihat diri 
mereka sebagai seseorang yang tidak memiliki 
kemampuan dan tidak punya kompetensi baik 
dalam bidang akademis maupun dalam bidang 
pekerjaan. Dia memandang bahwa orang lain tidak 
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ADA HAL – HAL YANG MUNGKIN DIALAMI PENGIDAP 
AVOIDANT PERSONALITY DISORDER, MISALNYA:

1. Terabaikan
Pertumbuhan yang tanpa disertai kasih sayang dari orang 
terpenting dalam hidup, membuatnya sukar bersikap 
seperti kebanyakan anak seusianya. Itu dikarenakan saat 
ia membutuhkan dampingan, bimbingan dan dimanjakan, 
justru tak diacuhkan. Maka, menyendiri dan tertutup adalah 
pilihan yang membuatnya lebih tenang, tanpa membebani 
orang lain.

2. Kritik berlebihan
Orang tua haruslah memiliki cara mendidik yang baik. 
Bersikap tegas itu bagus, tapi mengingatkan anak dengan 
cara yang lembut biasanya lebih efisien, asal dengan 
batasan, agar anak tidak menjadi manja. Perlu dipahami 
bahwa berkata kasar pada anak sangat rentan mengganggu 
proses tumbuh kembang mentalnya, karena pada usia 
tersebut, anak masih belum matang mentalnya. Dia akan 
menjadi sering ketakutan, dan terpukul dengan omongan-
omongan kasar orang tuanya. Orang tua juga harus mampu 
memotivasi dan menghargai apa yang dipilih oleh anak 
sebagai acuan menuju cita-citanya. 

3. Pencapaian
Ditolak di dalam studinya, dipecat dalam pekerjaannya, 
menganggur dalam waktu lama, dan skill yang tidak pernah 
dihargai oleh siapa pun bahkan oleh keluarganya sendiri, 
berpengaruh besar terhadap keputusasaan yang amat 
mendalam. Ini membuatnya sulit untuk bangkit kembali.

4. Penampilan fisik
Penampilan fisik yang kurang cantik atau kurang tampan, 
apalagi mendapati kecacatan dalam diri seseorang tentu 
membuatnya berpikir banyak orang yang menolaknya 
bahkan hanya untuk sekedar berteman. 

5. Pengalaman negatif, pelecehan, atau kekerasan di masa 
lalu
Orang yang dari awalnya sudah mempunyai kepercayaan 
diri kurang, akan bertambah surut nyalinya untuk bertindak 
sama. Ia memilih diam dan menjauh agar terhindar dari 
pengulangan pengalaman negatif tersebut. Apalagi 
jika terkait dengan masa lalu yang membuatnya harus 
mengingat kembali sebuah kejadian yang terus-terus 
menghantuinya. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa 
menyebabkan seseorang mengurung diri rapat-rapat 
bahkan dengan keluarganya

tertarik dengannya, cenderung 
mengkritik, atau menuntut.  

Mereka merasa bahwa 
“saya adalah seseorang tidak 
baik…tidak berharga…dan orang 
yang tidak dicintai.” Lebih jauh 
lagi, mereka akan mempercayai 
hal-hal, misalnya “jika orang 
lain terlalu dekat dengan saya, 
mereka akan menemukan diri 
saya yang sebenarnya dan 
mereka pasti akan menolak 
saya karena hal tersebut 
tidak bisa mereka terima”. 
Dan selanjutnya mereka akan 
menginstruksikan diri mereka 
sendiri untuk tidak mengambil 
resiko, maka mereka 
berpikir “sebaiknya saya 
menghindari situasi-situasi yang 
kemungkinan akan berdampak 
tidak menyenangkan bagi saya”.
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CIRI - CIRI AVOIDANT PERSONALITY DISORDER

Selain perilaku isolasi dan perasaan rendah diri, 
seseorang yang mengalami avoidant personality disorder 
memiliki minimal empat ciri dari Kriteria Gangguan 
Kepribadian Menghindar dalam DSM IV TR , yaitu :

1. Menghindari kontak interpersonal karena takut 
terhadap kritikan atau penolakan. 

2. Keengganan untuk menjalin hubungan dengan orang 
lain kecuali dirinya pasti akan disukai.

3. Membatasi diri dalam hubungan yang lebih intim 
karena takut dipermalukan atau diperolok.

4. Penuh kekhawatiran akan dikritik atau ditolak.

5. Merasa tidak adekuat.

6. Merasa rendah diri.

7. Kengganan ekstrim untuk mencoba hal-hal baru 
karena takut dipermalukan.

Mereka memiliki perasaan rendah diri (inferiority 
complex), tidak percaya diri, takut untuk berbicara di 
depan publik atau meminta sesuatu dari orang lain. 
Mereka seringkali mensalahartikan komentar dari orang 
lain sebagai menghina atau mempermalukan dirinya. 
Oleh karena itu, individu dengan gangguan kepribadian 
menghindar biasanya tidak memiliki teman dekat. 

APA 
YANG 
HARUS

Lentera Jiwa. Edisi 48 Tahun 20188
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Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk 
menghindari gangguan ini adalah dengan cara 
mencari informasi tentang ciri-ciri atau tanda-
tanda awal munculnya Avoidant Personality 
Disorder. Apabila terdeteksi bahwa orang yang 
bersangkutan memiliki tanda-tanda awal dari 
gangguan ini, maka bisa dilakukan penanganan 
dengan cara membekali orang tersebut 
keterampilan sosial, dengan menggunakan 
kemampuan yang dirasa kompeten oleh 
orang tersebut untuk menjadi media 
bersosialisasi. Misalnya pelatihan keterampilan 
sosial dengan olahraga, kesenian, atau dengan 
musik, dan menggunakan kemampuan-
kemampuan tersebut untuk berinteraksi dengan 
orang lain. 

Untuk mencegah memburuknya gangguan 
Avoidant Personality Disorder dapat dilakukan 
dengan terapi kejiwaan dan terapi bicara. Salah 
satunya adalah terapi kognitif dan perilaku 
(Cognitive Behavior Therapy/CBT), yang membantu 
individu mengenal sikap dan perilaku yang 
tidak sehat, kepercayaan dan pikiran negatif 
dan mengembalikannya secara positif. Terapi 
ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan 
adaptasi terhadap kondisinya dan meringankan 
gejala yang dialami.

Terapi kognitif dan perilaku telah terbukti 
bermanfaat bagi orang-orang dengan gangguan 
kepribadian avoidant (Shea, 1993). Orang yang 
menerima terapi ini menunjukkan peningkatan 
frekuensi dan berbagai kontak sosial, penurunan 
perilaku menghindar, dan meningkatkan 
kenyamanan dan kepuasan di dalam kegiatan 
sosial (Pretzer, 2004). Terapi kelompok dapat 
membantu individu mengerti efek kepekaan mereka 
terhadap penolakan pada diri mereka sendiri 
dan orang lain. Namun psikoterapi ini juga perlu 
disertai dengan pengobatan jika terdapat kondisi 
penyerta yang dapat membuat gejala bertambah 
serius seperti depresi dan gangguan kecemasan. 
Untuk mendapatkan informasi dan pengobatan 
berkelanjutan, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang selalu 
memberikan pelayanan terbaik.  

Manfaat penanganan dalam jangka panjang 
dari avoidant personality disorder adalah 
meningkatkan kemampuan pengidap untuk 
berinteraksi dengan orang lain, serta mencegah 
timbulnya gangguan kejiwaan sekunder dan isolasi 
total akibat perkembangan gangguan kepribadian 
ini. *** (dari berbagai sumber)

Lentera Jiwa. Edisi 48 Tahun 2018 9
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M
asa re maja dimulai 
sekitar usia 10 hingga 
13 tahun dan berakhir 
pada sekitar usia 

18 hingga 22 tahun (Santrock, 
2007: 20). Pada rentang usia ini 
dikenal dengan adolescence 
(masa remaja) yang berarti 
“tumbuh” atau “tumbuh menjadi 
dewasa”. Dalam arti yang lebih 
luas, mencakup ke matangan 
emosional, mental, sosial dan 
fisik, dimana masa remaja 

merupakan masa tran sisi dalam 
rentang kehidupan manusia yang 
menghubungkan masa kanak-
kanak dan masa dewasa (Ali & 
Asrori, 2010: 9). 

Masa remaja juga 
merupakan titik puncak 
emosionalitas, dimana terjadi 
perkembangan emosi yang 
tinggi, salah satunya terdapat 
pada pertumbuhan fisik 
remaja, terutama organ-organ 
seksual yang mempengaruhi 
berkembangnya emosi atau 
perasaan-per asaan dan 
dorongan-dorongan baru yang 
dialami sebelumnya, seperti 
perasaan cinta, rindu, dan 
keinginan untuk berkenalan lebih 
intim dengan lawan jenis (Yusuf, 
2012: 197).

Perkembangan fisik yang 
dialami juga membuat mereka 
seringkali mengalami kesukaran 
dalam me nyesuaikan diri dengan 
berbagai perubahan. Tidak jarang 
mereka cenderung menyendiri, 
merasa teras ing, merasa 
kurang perhatian, atau bahkan 
merasa tidak ada orang yang 
memperdulikannya. Mereka juga 
cenderung mengalami kesulitan 
untuk mengontrol diri, misalnya 
menjadi cepat marah. Perilaku ini 
terjadi karena adanya kecemasan 
terhadap dirinya sendiri sehingga 
muncul reaksi yang kadang-
kadang tidak wajar/ negatif. 
Kecemasan tersebut dapat 
menampilkan perilaku yang 
menunjukkan bahwa remaja 
tidak dapat mengontrol emosinya 
dengan baik, karena mereka 
belum mencapai kematangan 
emosi pada masa ini. 

Murray (1997 : 1) 
mendefinisikan kematangan 
emosi sebagai suatu kondisi 

Lingkungan yang 
kondusif,  diwarnai 
oleh hubungan yang 
harmonis, saling 
mempercayai, saling 
menghargai, dan 
penuh tanggung jawab, 
berperan penting dalam 
membentuk karakter 
remaja untuk mencapai 
kematangan emosinya.

Antara Pola Asuh 
Orangtua 
& Kematangan 
Emosi Remaja
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mencapai perkembangan pada 
diri individu dimana individu 
mampu mengarahkan dan 
mengendalikan emosi yang 
kuat agar dapat diterima oleh 
diri sendiri maupun orang lain. 
Menurut Murray, (dalam Kapri 
& Rani, 2014: 360) seorang 
remaja dikatakan telah memi-
liki kematangan emosi bila 
ia memiliki karak teristik 
kematangan emosi berikut; 
(1) mu dah mengalirkan cinta 
dan kasih sayang; (2) mampu 
menghadapi kenyataan; 
(3) ke mampuan menilai 
secara positif pengalaman 
hidup; (4) mampu berfikir 
positif mengenai diri pribadi; 
(5) penuh harapan; (6) 
ketertarikan untuk memberi; 
(7) kemampuan untuk 
belajar dari pengalaman; 
(8) kemampuan menangani 
permusuhan konstruktif; (9) 
berfikir terbuka. 

Maka dapat dikatakan 
apabila remaja memiliki ke-
matangan emosi yang baik, 
ia akan mampu berperilaku 
sesuai dengan karakter istik 
kematangan emosi tersebut. 
Sebaliknya, remaja yang tidak 
memiliki kematangan emosi 
akan melakukan perilaku 
sebaliknya. Intinya remaja 
yang memiliki ke matangan 
emosi akan mampu melakukan 
kontrol terhadap emosinya. 
Remaja yang lebih matang 
secara emosional masih akan 
mengalami kesedihan, marah, 
dan takut tetapi mereka akan 
lebih mampu menenang kan 
diri mereka sendiri, bangkit 
dari kemurun gan dan dapat 
melanjutkan kegiatan-
kegiatan produktif dengan 
baik. 

Pembentukan kematangan emosi tidak lepas dari peranan 
pola asuh orang tua, karena orangtua adalah orang pertama 
yang memiliki peranan dalam mengatur dan mendidik seorang 
remaja untuk memperoleh kematangan emosi yang baik. 
Hurlock (1980: 115) mengatakan bahwa masalah emosi yang 
terjadi pada remaja dapat diakibatkan salah satunya oleh pola 
asuh orangtua. 

Baumrind (dalam Yusuf, 2012: 51) mendefinisikan pola asuh 
sebagai pola sikap atau perlakuan orangtua terhadap remaja 
yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap 
perilaku remaja antara lain terhadap kompetensi emosional, 
sosial, dan intelektual. Menurut Baumrind, terdapat tiga pola 
asuh orangtua terhadap remaja dimana masing-masing me-
miliki kontribusi yang penting dalam pemben tukan karakter 
anak. Pola asuh tersebut yaitu authoritative, authoritarian dan 
permissive. 

PERAN POLA ASUH ORANG TUA 

•	 Pola Asuh Authoritative 

Orangtua yang authoritative akan me miliki sikap acceptance 
dan kontrol yang tinggi terhadap remaja, bersikap responsif 
terhadap kebutuhan remaja, mendorong re maja untuk 
menyatakan pendapat atau per tanyaan dan memberikan 
penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan yang 
buruk (Baumrind dalam Yusuf, 2012: 52). 

Remaja yang dias uh dengan pola asuh authoritative mampu 
menghindari permu suhan karena pola asuh orangtua yang 
selalu menjelaskan mengenai dampak perbuatan baik dan 
buruk kepada dirinya, remaja mudah mengalirkan cinta dan 
kasih sayang karena si kap responsif dan acceptance yang 
diterima dari kedua orangtuanya, serta mampu berfikir positif 
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mengenai diri pribadin ya. Hal ini sesuai 
dengan penelitian Baumrind (1991: 62) yang 
mengatakan bahwa remaja yang diasuh 
menggunakan pola asuh authori tative 
akan memiliki sikap optimis, berprestasi 
di sekolah, bertanggung jawab, serta 
lebih berkompeten dibandingkan teman-
temannya. 

•	 Pola Asuh  Authoritarian

Orangtua yang authoritarian akan 
memiliki sikap acceptance yang ren dah 
namun kontrolnya tinggi terhadap re maja, 
suka menghukum secara fisik, bersifat 
mengomando, bersikap kaku (keras), 
dan cenderung emosional serta bersikap 
menolak (Baumrind dalam Yusuf, 2012: 52). 

Pola asuh authoritarian ini berdampak 
kurang baik pada kemampuan remaja 
dalam melakukan pengontrolan emosi, 
karena pola asuh yang diterima remaja 
di rumah cender ung emosional dan keras 
sehingga akan merasa tidak nyaman, 
mengalami tekanan, mudah mengalami 
stres, memiliki si kap pencemas, emosi 
yang tidak stabil, pena kut, pendiam serta 
tertutup, dan cenderung lebih mudah 
terpengaruh untuk melakukan pelanggaran 
norma sehingga tingkat kema tangan emosi 
remaja sangatlah rendah. 

Dalam pe nelitian yang dilakukan 
oleh Knafo (2003: 199) orangtua yang 
menggunakan pola asuh authoritarian lebih 
mengharapkan remaja mereka memiliki 
kekuatan yang tinggi dan mengikuti setiap 
perkataan mereka, sehingga remaja yang 
memperoleh pola asuh authori tarian 
cenderung memiliki perilaku negatif ke-
pada orang lain dikarenakan tuntutan dari 
or angtua yang mengharuskan mereka 
memiliki kekuatan. 

•	 Pola Asuh Permissive

Orangtua yang permissive akan me miliki 

sikap acceptance yang tinggi namun 
kontrolnya rendah terhadap remaja 
dan memberikan kebebasan kepada 
remaja un tuk menyatakan dorongan atau 
keinginannya (Baumrind dalam Yusuf, 2012: 
52). 

Pola asuh permissive yang diterapkan 
orangtua akan membuat remaja 
memiliki kon trol emosi yang rendah dan 
kecenderungan memiliki perilaku agresif, 
hal ini dikarenakan kontrol perilaku 
orangtua yang rendah terha dap remaja dan 
membuat remaja tidak me miliki rasa takut 
akan melanggar peraturan. Sehingga akan 
berdampak seringnya remaja mengalami 
permusuhan baik itu di sekolah, di rumah 
maupun di lingkungan masyarakat. 

Pola asuh permissive yang diterap kan 
orangtua bisa membuat remaja menjadi 
tidak patuh, manja, kurang mandiri dan 
mau menang sendiri. Sehingga, jika mereka 
di hadapkan pada kenyataan yang tidak 
sesuai dengan keinginannya, akan mudah 
memberontak, menangis dan meratapi keny-
ataan tersebut tanpa dapat menerimanya. 
Hal ini sesuai dengan penelitian Baumrind 
(1991: 63) yang mengatakan bahwa remaja 
yang di asuh menggunakan pola asuh 
yang permis sive akan memiliki sikap suka 
memberontak, memiliki rasa pengendalian 
diri yang rendah, tidak jelas arah hidupnya 
dan kurang percaya diri. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pola 
asuh authoritative, authoritarian dan per
missive, pola asuh authoritative lebih mem-
bawa dampak positif bagi perkembangan 
remaja. Remaja yang memperoleh pola 
asuh authoritative dari orangtuanya akan 
memiliki perkembangan emosional yang 
positif, ber sikap bersahabat, memiliki 
rasa percaya diri, mampu mengendalikan 
diri, bersikap sopan, mau bekerja sama, 
berprestasi di sekolah, bertanggung jawab, 
dan lebih berkompeten dibandingkan 
teman-temannya.
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Pengaruh faktor lainnya

Meskipun memiliki peran dasar, pada 
perkembangannya, kematangan emosi remaja 
tak hanya tergantung pada pola asuh orang 
tua saja, namun juga faktor pendukung lainnya. 
Karena pada kenyataannya, umumnya orang tua 
tidak hanya menjalankan satu pola pengasuhan 
secara mutlak. Pola asuh otoriter seluruhnya, 
otoritatif seluruhnya, mengabaikan seluruhnya, 
atau memanjakan seluruhnya. Ini menandakan 
tidak adanya pola asuh murni yang diterapkan 
oleh orangtua kepada anak. Artinya tidak hanya 
jenis pola asuh orangtua saja yang menjadi faktor 
tercapainya kematangan emosi pada usia remaja, 
tetapi masih ada faktor lainnya seperti lingkungan 
teman sebaya, pengalaman, pengaruh dunia luar 
dan kebudayaan.

Astuti (2003) mengungkapkan ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi kematangan emosi 
selain pola asuh orangtua dan jenis kelamin, 
seperti pengalaman traumatik, temperamen, dan 
usia. Kejadian-kejadian traumatis masa lalu dapat 
mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. 
Temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana 

hati yang mencirikan kehidupan emosional 
seseorang. Pada tahap tertentu masing-masing 
individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri, 
dimana temperamen merupakan bawaan sejak 
lahir, dan merupakan bagian dari genetik yang 
mempunyai kekuatan hebat dalam rentang 
kehidupan manusia. 

Meki kematangan emosi seseorang 
perkembangannya seiring dengan pertambahan 
usia, akan tetapi faktor fisik-fisiologis juga 
belum tentu mutlak sepenuhnya mempengaruhi 
perkembangan emosi, karena kematangan emosi 
merupakan salah satu fenomena psikis, baik faktor 
pola asuh keluarga, lingkungan sosial, pendidikan 
dan sebagainya.

Mencapai kematangan emosi merupakan 
tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. 
Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh 
kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama 
lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. 
Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif, 
artinya kondisinya diwarnai oleh hubungan yang 
harmonis, saling mempercayai, saling menghargai, 
dan penuh tanggung jawab, maka remaja 
cenderung dapat mencapai kematangan emosinya.

Sebaliknya apabila kurang untuk memahami 
peran-perannya dan kurang mendapatkan 
perhatian dan kasih sayang dari orangtua dan 
pengakuan dari teman sebaya, mereka cenderung 
akan mengalami kecemasan, perasaan tertekan 
atau ketidaknyamanan emosional. *** (dari 
berbagai sumber)
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S
alah satu faktor yang 
mempengaruhi tingkat 
kebersihan gigi dan mulut 
adalah faktor perilaku. 

Perilaku adalah suatu bentuk 
pengalaman dan interaksi 
individu dengan lingkungannya, 
khususnya yang menyangkut 
pengetahuan dan sikap tentang 
kesehatan, serta tindakan yang 
berhubungan dengan kesehatan. 

Artinya, sejak awal yang 
berperan besar dalam perilaku 
pemeliharaan kesehatan gigi dan 
mulut ini adalah kebiasaan orang 
terdekat (terutama ibu) yang 
paling sering berinteraksi. Pada 
edisi ini, kita akan lebih detail 
berbicara tentang pemeliharaan 
kesehatan gigi, yang ditanamkan 
dari kebiasaan orang tua. 

Menurut data Riskesdas 2007 
sejumlah 91,1% penduduk umur 
lebih dari 10 tahun mempunyai 
kebiasaan menggosok gigi tiap 
hari, tapi hanya 12,6% yang 
menggosok gigi sesudah makan 
pagi dan 28,7% sebelum tidur 
malam. Artinya, ini memberikan 
gambaran bahwa sebagian besar 
penduduk masih belum memiliki 

perilaku yang benar dalam hal 
menyikat gigi pada waktu yang 
tepat. Hal ini bisa berdampak 
pada kesehatan gigi dan mulut 
yang kurang baik. 

Anak Rentan Risiko Karies 

Gigi tersusun dari mahkota 
gigi (korona), leher gigi (kolum), 
dan akar gigi (radiks). Korona 
merupakan bagian yang tampak 
di atas gusi dan memiliki tiga 
lapisan. Lapisan paling luar 
adalah lapisan email yang 
merupakan lapisan yang paling 
keras. Di bawah lapisan email 
terdapat tulang gigi atau dentin 
yang di dalamnya terdapat saraf 
dan pembuluh darah. Lapisan 
terdalam terdapat rongga gigi 
atau pulpa yang merupakan 
bagian antara korona dan 
radiks. Leher gigi atau kolum 
merupakan bagian yang berada 
di dalam gusi. Akar gigi atau 
radiks merupakan bagian yang 
tertanam pada tulang rahang. 
Akar gigi melekat pada tulang 
rahang dengan perantara semen 
gigi. Semen gigi melapisi akar 
gigi dan membantu menahan gigi 
agar tetap melekat pada gusi. 

Pada tingkat perkembangan 
bayi, gigi susu mulai tumbuh 
sekitar usia 5 bulan. Pada usia 
5-6 bulan, makanan yang padat 
mulai dapat diterima mulut. Pada 
usia 6-8 bulan, bayi sudah mulai 
mengunyah. Saat bayi berusia 18 
bulan sampai 6 tahun, dua puluh 
gigi susu telah ada. Pada usia 2 
tahun, anak mulai menggosok 
gigi dan belajar praktik higiene 
dari orang tua. Jika hygiene gigi 
diabaikan, karies gigi bisa jadi 
masalah. 

Pada rentang usia 6 
sampai 12 tahun, gigi susu 
mulai digantikan dengan gigi 
permanen. Gigi permanen 
terdapat pada usia 12 tahun, 
kecuali geraham kedua dan 
ketiga. Pilihan makanan tertentu 
terlibat dalam usia ini. Masalah 
kesehatan yang sangat penting 
pada usia ini adalah karies dan 
ketidakteraturan gigi. 

Pada tingkat perkembangan 
ini peran orang tua juga 
diperlukan agar karies tidak 
terjadi pada gigi permanen. 
Pada usia 12 sampai 18 tahun, 
semua gigi permanen telah 

Menanamkan Perilaku
Pemeliharaan 
Kesehatan Gigi & Mulut

Kesehatan gigi dan mulut sangat erat hubungannya dengan 
perilaku. Oleh karena itu, perlu ketegasan orang tua untuk 
membiasakan anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif sejak 
dini.
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tumbuh. Menjaga 
kebersihan 
mulut dan 
nutrisi 

yang baik 
diperlukan untuk 

menghindari masalah di masa 
yang akan datang.

Karies gigi adalah sebuah 
penyakit infeksi yang merusak 
strukur gigi. Penyakit ini 
menyebabkan gigi berlubang 
yang jika tidak ditangani akan 
menyebabkan nyeri, infeksi, 
berbagai kasus berbahaya, 
dan bahkan kematian. 
Terdapat beberapa hal yang 
mendukung terjadinya karies 
gigi, yaitu permukaan gigi, 
bakteri kariogenik (penyebab 
karies), karbohidrat yang 
difermentasikan, dan waktu. 

Anatomi gigi juga 
berpengaruh dalam 
pembentukan karies. Karies 
juga sering terjadi pada tempat 
yang sering terselip makanan. 
Beberapa faktor yang dianggap 
sebagai faktor risiko adalah 
pengalaman karies, penggunaan 
fluor, oral higiene, jumlah bakteri, 
saliva, dan pola makan.

Sebagaimana diketahui 
bahwa salah satu komponen 
dalam pembentukan karies 
adalah plak. Maka membersihkan 
plak dari permukaan gigi 
dapat mengurangi risiko karies. 
Pemeriksaan gigi rutin juga 
dapat membantu mendeteksi 
dan memonitor masalah gigi 
yang berpotensi menjadi karies. 
Disinilah peran orang tua sangat 
dibutuhkan untuk meningkatkan 
oral higiene anak.

Jumlah bakteri juga 
berpengaruh terhadap 

pembentukan karies gigi. 
Bayi yang memiliki jumlah 
Streptococcus mutans yang 
banyak, maka pada usia 2-3 
tahun, risiko karies akan lebih 
tinggi pada gigi susunya. 
Walaupun lactobacillus bukan 
merupakan penyebab utama 
karies, tetapi pada orang yang 
mengonsumsi karbohidrat yang 
banyak, bakteri ini ditemukan 
meningkat.  

Selain mempunyai efek 
buffer, saliva juga berguna untuk 
membersihkan sisa-sisa makanan 
di dalam mulut. Pada anak-anak, 
aliran saliva meningkat sampai 
anak tersebut berusia 10 tahun, 
namun hanya terjadi peningkatan 
sedikit setelah dewasa. Aktivitas 
karies akan meningkat secara 
signifikan pada individu yang 
fungsi salivanya berkurang.

Terkait pengaruh 
pola makan dalam proses 
karies, setiap kali seseorang 
mengonsumsi makanan dan 
minuman yang mengandung 
karbohidrat, maka asam akan 

diproduksi oleh beberapa bakteri 
penyebab karies di rongga mulut, 
sehingga terjadi demineralisasi 
yang berlangsung selama 20-30 
menit setelah makan. Di antara 
periode makan, saliva akan 
menetralisir asam dan membantu 
remineralisasi. Namun, enamel 
gigi tidak akan mempunyai 
kesempatan untuk melakukan 
remineralisasi dengan sempurna 
apabila makanan dan minuman 
berkarbonat terlalu sering 
dikonsumsi, sehingga terjadi 
karies.  Selain faktor tersebut, 
terdapat pula faktor risiko 
demografi yang ikut menentukan 
risiko karies seperti umur, jenis 
kelamin, sosial ekonomi, dan 
lain-lain.

Selain faktor risiko diatas, 
dalam laporan penelitian lainnya, 
bayi yang menyusui sepanjang 
malam juga mengalami 
peningkatan risiko karies. 
Melekatnya puting susu ibu 
sepanjang malam hari di mulut 
bayi akan menyebabkan ASI 
stagnasi lama pada permukaan 
gigi. Stagnasi lama yang diikuti 
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oleh penurunan aliran saliva 
dan berkurangnya aktivitas 
penelanan memungkinkan 
bakteri-bakteri melakukan 
fermentasi terhadap laktosa. 
Sehubungan dengan penurunan 
aliran saliva yang berfungsi 
sebagai buffer maka akan banyak 
asam yang terbentuk yang 
nantinya dapat menyebabkan 
demineralisasi pada email 
yang merupakan proses awal 
terjadinya karies. 

Posisi pemberian ASI yang 
salah juga menjadi pemicu 
terjadinya karies pada anak. 
Kebiasaan ibu menyusui anak 
dengan posisi tidur dapat 
menyebabkan ibu juga ikut 
tertidur, sehingga ibu tidak dapat 
mengontrol pemberian ASI pada 
anaknya. Posisi menyusui sembari 
tidur menyebabkan tergenangnya 
ASI ketika anak sudah tertidur 
tetapi puting susu ibu masih 
berada di dalam rongga mulut 
anak. 

Pemberian minuman 
melalui botol dot juga bisa 
menjadi faktor risiko terjadinya 
karies dini, terutama bila yang 
diberikan berupa susu formula, 
susu sapi, dan sari buah yang 
mengandung karbohirat 
jenis sukrosa atau tambahan 
gula, serta membiarkan anak 
mengedot selama anak tidur. 
Sukrosa atau dalam kehidupan 
sehari-hari dikenal sebagai gula 
pasir, adalah jenis karbohidrat 
yang bersifat paling kariogenik. 
Karbohidrat jenis tersebut sering 
ditambahkan pada minuman 
yang dimasukkan kedalam botol 
dot. Oleh karena itu, sukrosa 
diidentifikasi sebagai jenis 
karbohidrat yang merupakan 
penyebab utama terjadinya 
karies. 

Mulai usia berapa? 

Pada usia 2 tahun terjadi proses identifikasi yaitu 
proses mengadopsi sifat, sikap, pandangan orang lain dan 
dijadikan sifat, sikap dan pandangannya sendiri. Anak akan 
melakukan segala sesuatu dengan cara menirunya. Orang 
tua akan menjadi contoh dan panutan untuk ditiru. Oleh 
karena itu, pada masa ini perlu ketegasan orang tua untuk 
membiasakan anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. 
Usia ini adalah saat paling baik untuk mulai mengajarkan 
anak menggunakan sikat gigi. Jangan lupa, lakukan dengan 
membuat suasana yang menyenangkan untuk anak. 

Sebaiknya ketika anak menyikat giginya, orang tua 
mengawasi apakah sudah dibersihkan dengan baik dan 
benar. Sediakan sikat gigi dengan ukuran yang sesuai 
dengan umur anak dan pasta gigi yang mengandung 
fluoride. Edukasikan kepada anak untuk menyikat gigi 
minimal dua kali sehari yaitu pagi hari sebelum sarapan dan 
sebelum tidur malam. 

Selain itu, sebaiknya memberitahu apa saja makanan 
dan minuman yang dapat merusak gigi dan upayakan agar 
tidak terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman 
tersebut. Biasakan anak untuk menyukai sayuran dan buah-
buahan yang dapat mendukung pertumbuhan tulang dan 
giginya. Aktif memeriksa gigi dan mulut anak seperti melihat 
adanya gigi yang berlubang, karang gigi, gigi yang goyang, 
dan pertumbuhan gigi yang tidak normal (gigi tumbuh 
berlapis, gigi berjejal, dan lainnya).

Periksakan gigi anak ke dokter gigi sejak dini yaitu 
mulai usia 2 tahun, secara rutin yaitu 6 bulan sekali, bukan 
hanya membawa anak ke dokter gigi karena ada keluhan, 
tapi untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan 
gigi serta merawatnya jika diperlukan. *** (dari berbagai 
sumber)
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P
ada era sebelum 1950-an, seorang lansia 
yang terus menerus mengungkapkan 
kenangan masa lalu dianggap 
menunjukkan gejala negatif yang 
dihubungkan dengan penurunan 

fungsi mental. Hingga kemudian Erik Erikson 
memperkenalkan delapan tahap pertumbuhan 
psikososial yang menunjukkan perkembangan 
hidup seseorang dari lahir hingga kematian. 
Di tahap ke delapan yaitu masa dewasa akhir, 

dengan tahap integrity vs dispair (merasa lengkap 
vs kehilangan harapan); pada tahap ini justru 
menjadi penting bagi seorang lansia untuk melihat 
masa lalunya dengan penuh kepuasan sebelum 
ia meninggal. Ide untuk menjadikan reminiscence 
sebagai kegiatan terapeutik diusulkan oleh Dr. 
Robert Butler, seorang psikiater spesialis geriatri 
pada 1963. Ia mempublikasikan sebuah makalah 
tentang hal – hal penting seputar life review dan 
reminiscence therapy. 

AJAK LANSIA BERNOSTALGIA!

“Menceritakan kenangan yang berkesan tentu menjadi hal yang menyenangkan untuk 
siapapun tanpa terbatas usia. Mengenang hal – hal yang membanggakan bisa meningkatkan 
harga diri. Mengenang orang – orang terkasih mampu memunculkan rasa memiliki dan 
dimiliki. Pun mengenang hal – hal menyedihkan kadang juga mampu menumbuhkan rasa 
syukur bahwa kita ternyata pernah berhasil melaluinya.”

REMINISCENCE THERAPY :

Oleh : Ermawati, AMK*

Yuk
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Definisi Reminiscence Therapy 
Reminiscence therapy adalah intervensi 

non farmakologis yang mampu meningkatkan 
harga diri dan memfasilitasi lansia untuk rasa 
puas dan nyaman ketika mereka mengenang 
masa lalu. Meskipun membahas tentang masa 
lalu, namun kegiatan  ini mendorong lansia 
untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
pendengarnya saat ini. Sesi reminiscence 
bisa dalam bentuk formal, informal, individu 
(satu terapis satu klien) maupun dalam group 
setting. Stinson (2009) menyampaikan bahwa 
dalam Nursing Interventions Classification 
(NIC) mendefinisikan reminiscence therapy  
sebagai sebuah intervensi dengan mengingat 
pengalaman peristiwa masa lalu dengan tujuan 
untuk meningkatkan adaptasi klien saat ini, 
meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan 
individu. 

Dalam perkembangannya, beberapa riset 
menggunakan reminiscence untuk terapi pada 
klien lansia yang mengalami depresi, kecemasan, 
dementia, atau gejala ringan mild cognitif 
impairment. Atau menggunakan reminiscence 
therapy sebagai psikoterapi untuk meningkatkan 
kualitas hidup klien lansia.

Beberapa riset dari 1999 – 2015 melaporkan 
menggunakan reminiscence therapy untuk 6 – 12 
minggu dengan 1- 2 sesi/minggu antara 30 – 60 
menit per sesi dengan kelompok klien terdiri dari 
6 – 10 orang per kelompok yang tinggal dalam satu 
panti wreda (nursing home).

Manfaat Reminiscence Therapy
Dari beberapa riset, menunjukkan beberapa 

manfaat reminiscence bagi klien antara lain; 
menurunkan depresi; menurunkan gejala gangguan 
prilaku; mengurangi apathy; meningkatkan rasa 
tertarik, perhatian dan rasa nyaman; meningkatkan 
interaksi sosial; meningkatkan rasa sehat; 
meningkatkan kualitas hidup; serta dapat melatih 
kognitif.

Di samping manfaat tersebut, reminiscence 
berpotensi membangkitkan memori yang 
menyedihkan atau menimbulkan distress. Beberapa 
klien mungkin bisa menjadikan memori ini menjadi 
hal yang membangun. Lakukan validasi, berikan 
motivasi dan distraksi agar klien berfokus pada 
memori yang menyenangkan. Dalam beberapa 
kasus, akan lebih baik untuk menghindari topik 
yang berpotensi menimbulkan distress.

Oleh karena itu, diperlukan assesmen sebelum 
terapis akan membuat program reminiscence 
therapy untuk lansia. Karena reminiscence adalah 
PersonCentered Therapy, maka terapis perlu 
mengetahui tentang; Profil Klien berupa identitas 
klien, riwayat keluarga, kesenangan dahulu dan 
sekarang, peristiwa hidup yang berkesan, riwayat 
pekerjaan, kepercayaan, riwayat trauma untuk 
menghindari topik tertentu, makanan kesukaan, 
sosialisasi, kebiasaan sehari-hari, serta jejak Rekam 
Medis : riwayat progres note bila klien di rumah 
sakit atau nursing home.
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Bagaimana Reminiscence Therpay dilakukan ?
Sebelumnya, diperlukan identifikasi topik 

yang akan digunakan untuk Reminiscence. Sebagai 
contoh dapat dilakukan identifikasi dengan 
menggunakan beberapa pertanyaan di bawah ini;
 Apakah kenangan yang klien sukai untuk 

diceritakan?
 Apakah peran peran penting yang pernah 

dilakukan klien dalam hidupnya? (misal 
menjadi, istri/suami, menjadi ibu/ayah)

 Apakah yang biasa dibicarakan dengan 
keluarga dan teman?

 Apakah halhal menarik yang ingin dibicarakan 
klien yang berkaitan dengan minat? (misal 
hobi, pekerjaan, bendabenda seni)

 Apakah memori yang menimbulkan distres bila 
dibicarakan dengan klien? (misal tentang anak 
karena anak sudah meninggal, dll).

Selanjutnya, seorang Therapis perlu menguasai 
teknik komunikasi spesifik, yaitu :
- Dengarkan klien dan berikan perhatian 

penuh. Pertahankan senyum dan kontak 
mata. Perlihatkan bahasa non verbal yang 
menunjukkan terapis menikmati cerita klien

- Observasi respon verbal dan non verbal klien. 
Terapis perlu waspada terhadap “overloading 
atau overstimulation” yang bisa menyebabkan 
klien distress, bingung bahkan agitasi.

- Jangan men-judge klien. Hindari menyalahkan 
klien bila daya ingat mereka tidak akurat.

- Sabar, rileks dan bangun komunikasi. Jangan 
tergesa–gesa. Berikan kesempatan klien 
berproses, mungkin klien butuh waktu untuk 
sejenak mengingat.

- Terapis menggunakan kalimat yang sederhana 
dalam menyampaikan sesuatu.

- Sensitif terhadap cerita klien. Ketika muncul 
memori yang tidak menyenangkan, beri 
support agar klien bisa melewati proses 
bercerita.

- Mengulang ungkapan klien untuk meruntutkan 
cerita. Ini dipakai untuk klien dengan lompat 
pikir.

- Fleksibel terhadap topik. Ketika klien tiba – 
tiba tidak mau bercerita sesuai dengan topik 
yang telah dikontrak.

- Bicara dengan lembut dan nada yang 
bersahabat.

- Gunakan humor untuk selingan.
- Selalu ingat bahwa tujuan reminiscence 

adalah untuk kenyamanan, percakapan 

yang bermakna dan keeratan. Jadi bukanlah 
sebuah masalah ketika klien keliru dalam 
menyampaikan cerita, lupa tanggal atau nama, 
yang penting mereka menikmati terapi.

- Pilih topik bervariasi sesuai minat klien.

Melibatkan indera klien
Sensori bersama dengan Persepsi menjadikan 

seseorang mengerti apa yang terjadi di sekitar dan 
memberikan respon yang sesuai. Menggunakan 
benda–benda untuk merangsang sensori–persepsi 
akan memudahkan reminiscence. Misalnya ; 
menceritakan keluarga dengan memakai foto, 
menceritakan masa kecil sambil bermain dakon, 
membawa boneka, menceritakan masa remaja 
sambil mendengarkan musik era klien remaja, 
menceritakan cara memasak makanan favorit 
sambil melihat gambar – gambar masakan, serta 
dapat diberikan pengharum ruangan atau masase 
agar klien rileks, juga sangat membantu klien agar 
menikmati proses terapi.

Lalu bagaimana dengan klien yang mengalami 
gangguan pada panca inderanya? Untuk klien 
dengan gangguan ini, therapis dapat;
- Klien gangguan pendengaran bisa memakai 

white board, tulisan, gambar.
- Klien gangguan penglihatan memakai 

benda – benda yang bisa disentuh, bercerita, 
mendengarkan musik.

- Klien yang sensitif terhadap kebisingan bisa 
dilakukan individual reminiscence dalam 
ruangan yang tenang.

- Klien yang cenderung lebih mudah berfokus 
pada stimulasi taktil (misal : klien demensia 
suka memilin – milin kain atau memegang –
megang benda) bisa memakai benda – benda 
yang bisa disentuh dan dieksplor, misal puzzle, 
lego, benda dengan tekstur berbeda – beda.



Lentera Jiwa. Edisi 48 Tahun 201820

Group setting untuk Reminiscence therapy.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terapis 
dalam melakukan group setting :
- Klien dengan minat atau pengalaman 

yang hampir sama. Namun group juga bisa 
memberikan pengalaman bervariasi, misal 
menceritakan budaya jika anggota group 
berasal dari suku atau negara yang berbeda.

- Hindari melibatkan klien yang tidak bisa 
mengikuti topik, misal topik pengalaman 
saat SMA padahal ada anggota group yang 
tidak tamat SMP. Topik menceritakan tentang 
anak, padahal ada anggota group yang tidak 
memiliki anak.

- Lebih dari 6 -8 orang dalam satu group  akan 
mengurangi efektifitas berbagi pengalaman.

- Duduk dengan kursi bermeja atau meletakkan 
benda memorial dimeja dapat membantu 
klien untuk bertahan di tempat duduk.

- Jaga lingkungan terapi tenang.
- Berikan waktu yang sama untuk setiap 

anggota group bicara.
- Jaga sesi 30-45 menit untuk menghindari 

overstimulasi atau kelelahan.

KEPERAWATAN

Bagaimana mengukur Efektifitas Therapy ?

Efek dari reminiscence therapy 
dapat dievaluasi dengan beberapa cara, 
diantaranya dengan; Evaluasi melalui 
wawancara oleh profesional (psikiater, 
psikolog, perawat), ataupun penilaian 
menggunakan tool sesuai dengan setting 
awal dilakukan reminiscence , seperti 
menggunakan barthel indeks, MMSE, 
Engangement scale, Geriatric depression 
scale.

Reminiscence therapy lebih dari 
sekedar menceritakan memori. Tapi 
kenyamanan, percakapan yang bermakna 
dan keeratan antara klien dengan terapis 
adalah hasil utama yang diharapkan 
dari proses reminiscence.  Oleh karena 
itu, sebagai discharge planning untuk 
keluarga yang merawat klien lansia, 
ajarkan keluarga untuk melakukan 
reminiscence sederhana di rumah yaitu 
dengan mengajak klien bernostalgia, 
mengenang cerita berkesan dalam 
hidupnya dari masa ke masa. *** 

*Perawat Wisma Dewi 
Kunthi RSJ Prof. Dr. 
Soerojo Magelang
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LAPORAN UTAMA

RSJS Magelang
Susun Kurikulum 

dan Modul Pelatihan
Kegawatdaruratan 

Psikiatri

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo 
Magelang sedang mempersiapkan 
Kurikulum dan Modul Pelatihan 
Kegawatdaruratan Psikiatri dengan 
menggelar workshop pada Selasa 
(15/5), bertempat di Gedung Aula 
Diklat RSJS Magelang yang dimulai 
pukul 08.00 WIB.

W
orkshop 
yang diselenggarakan selama 2 hari 
(15/5 - 16/5) diikuti oleh 40 orang dari 
Anggota Tim Penyusunan Kurikulum 

dan Modul Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri dan 
Pelatihan Psikogeriatri RSJS Magelang, ditambah 

peserta dari RSJ dan RS Khusus di lingkungan 
Kemenkes RI lainnya dengan narasumber 

dari Tim dari Balai Pelatihan Kesehatan 
(Bapelkes) Kemenkes RI Semarang.
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LAPORAN UTAMA

Diadakannya workshop ini bertujuan sebagai 
langkah awal dalam mempersiapkan kurikulum dan 
modul pelatihan kegawatdaruratan psikiatri sesuai 
kaidah yang berlaku. 

Dengan begitu peserta workshop dapat 
mengetahui dan memahami kaidah penyusunan 
kurikulum pelatihan dan GBPP, penyusunan modul 
pelatihan, mampu menyusun kurikulum pelatihan 
kegawatdaruratan psikiatri dan menyusun modul 
pelatihan kegawatdaruratan psikiatri.

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai fasilitas 
pelayanan kesehatan jiwa dan RS Pendidikan, 
dituntut mampu memberikan pelayanan dan 
pembelajaran kegawatgaruratan psikiatri bagi 
masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, diawali 
dengan workshop penyusunan kurikulum dan modul 
Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri ini akan 
memberikan dasar bagi terselenggaranya pelatihan 
yang efektif, efisien, terencana dan terakreditasi. *** 
(why)

Pekan 
Olahraga 
dan Seni 
Rehabilitan 
RSJS

Semarak

Hari Rabu pagi (15/8), Pekan 
Olahraga dan Seni (PORSENI) 
Rehabilitan RSJ Prof. Dr. 
Soerojo Magelang dimulai. 
Pawai dari Instalasi Rehabilitasi 
Psikososial berkeliling untuk 
menjemput seluruh peserta 
PORSENI. Seluruh peserta 
PORSENI diboyong ke arena 
olahraga dengan dimeriahkan 
oleh iring-iringan gamelan 
dan tetabuhan yang riuh. 
Sebelum kegiatan dimulai, 
seluruh peserta mengikuti 
upacara seremonial pembukaan 
PORSENI Rehabilitan. 
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D
alam sambutannya, Direktur 
Medik dan Keperawatan, dr. Nur 
Dwi Esthi, Sp.KJ menghimbau 
supaya pertandingan dalam 

PORSENI Rehabilitan ini tidak diukur dari 
siapa yang menang atau siapa yang kalah. 

“Yang paling penting kita bisa 
menikmati pertandingan, merasa senang, 
dan kemudian memperoleh manfaat 
fisik dan lebih bahagia,” lanjut dr. Nur 
Dwi Esthi. Selesai sambutan, Direktur 
Medik dan Keperawatan memukul gong 
sebanyak tiga kali sebagai tanda bahwa 
PORSENI Rehabilitan resmi dibuka. 

LAPORAN KHUSUS
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LAPORAN KHUSUS

Rehabilitan pun mampu berkontribusi 

Kegiatan PORSENI Rehabilitan berlangsung mulai 
tanggal 15 – 28 Agustus 2018, dengan pertandingan 
pembukanya adalah pertandingan bola voli putra dan 
putri yang berlangsung dari pagi sampai siang hari. 

Rohyati, S.Kep selaku Kepala Instalasi 
Rehabilitasi Psikososial penyelenggara PORSENI 
Rehabilitan berpendapat, bahwa dengan 
diadakan pertandingan ini dapat meningkatkan 
rasa percaya diri rehabilitan dan mampu 
menunjukkan kepada masyarakat bahwa 
rehabilitan pun mampu berkontribusi dalam 
kegiatan sosial sehingga diharapkan akan 
menurunkan stigma negatif tentang rehabilitan. 
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LAPORAN KHUSUS

“ Yang jelas, dapat 
meningkatkan harga diri, 
meningkatkan percaya diri, 
memfasilitasi aktualisasinya 
karena memberikan sarana dan 
prasarana untuk ajang lomba, 
bersaing positif sehingga setelah 
mereka berhasil akan mendapat 
kebanggaan dan kepuasan 
tersendiri, bagi mereka yang 
selama ini kurang dihargai oleh 
masyarakat,” lanjut Kepala 
Instalasi Rehabilitasi Psikososial 
menyampaikan manfaat 
pertandingan/ lomba bagi 
rehabilitan.

Di penghujung rangkaian 
PORSENI Rehabilitan, tanggal 
28 Agustus 2018 diakhiri dengan 
acara fun games rehabilitan. 
Games ini meliputi lomba 
estafet balap karung dan terong, 
serta lomba bakiak panjang. 
Pengumuman pemenang lomba 
PORSENI maupun lomba fun 
games diumumkan dalam 
penutupan PORSENI Rehabilitan 
di ruang Bangsal One Day Care. 

Sebelum pemenang 
diumumkan, rehabilitan dimintai 
pendapat mengenai lomba-
lomba yang telah mereka ikuti. 
Rehabilitan yang bersedia maju 
berpendapat kalau mereka 
mendapat manfaat sehat, 
senang dan bahagia. Acara 
dilanjutkan dengan sambutan 
oleh Direktur Utama RSJS yang 
diwakili Direktur Medik dan 
Keperawatan, dr. Nur Dwi Esthi, 
Sp.KJ. Melalui sambutannya, dr. 
Nur Dwi Esthi berpesan, meski 
ada yang menang dan kalah 
dalam perlombaan harus selalu 
menjaga tali persaudaraan. *** 
(Haryo) 
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KELUARGA

B
agi orang tua, menjanjikan 
sesuatu pada si kecil agar ia 
mau menuruti apa yang kita 
instruksikan, tentu dianggap 

wajar. Misalnya, “Adek, setelah 
selesai main, diberesin ya. Nanti ibu 
beliin es krim, deh…”  

Sesuatu yang dijanjikan apabila 
si kecil menunjukkan perilaku 
yang diharapkan, dikenal dengan 
“reward”. Pemberian reward ini 
sering kita lakukan untuk membantu 

Pemantik motivasi 

Yang penting untuk dipahami, 
reward berguna sebagai pemantik 
motivasi. Ketika anak belum 
memiliki ketertarikan/kemauan 
untuk melakukan perilaku yang 
diharapkan, maka reward dapat 
digunakan sebagai langkah awal 
bagi anak untuk melakukan perilaku 
tersebut. Misalnya, pada kondisi anak 
yang tidak mau makan sayur. Dalam 
kasus ini, kita bisa menggunakan 
reward sebagai pemantik motivasi, 
sehingga anak berpikir bahwa makan 
sayur berkaitan dengan sesuatu yang 
menyenangkan (reward).

Ketika anak sudah mulai 
terpantik motivasinya,berikan 
pemahaman mengenai manfaat 
perilaku tersebut dan dampak 
negatif jika perilaku tersebut tidak 
dilakukan. Misalnya, kita dapat 
memberikan pengertian bahwa 
makan sayur adalah sesuatu yang 
bermanfaat baginya dan apa efek 
negatifnya jika tidak mau makan 
sayur. Tentu, dalam memberikan 
pengertian ini harus disesuaikan 
dengan usia anak agar dapat dengan 
mudah dipahami. Misalnya, “makan 
sayur bisa membuat badan kita jadi 
tidak gampang sakit.  Kalau sakit kan 
kita gak bisa main..” dsb. 

Orang tua juga perlu 
memberikan pujian bagi anak 
apabila ia melakukan perilaku yang 
diharapkan sambil secara bertahap 
mengurangi frekuensi pemberian 
reward. Misalnya, “Waah, Adek 
lahap makan sayurnya ya, hebat, 
pasti badan Adek seneng karena 
dikasih makanan yang bikin sehat.” 
Jadi artinya, reward tidak hanya 
kita berikan dalam bentuk benda 
kesukaan, tapi juga bisa berupa 
pujian (positive reinforcement ).

Untuk mengimbanginya, orang 
tua tak hanya perlu memberi pujian, 
tapi juga memberikan hukuman 
(reward and punishment). Jika anak 
menunjukkan perilaku yang tidak 
baik, orang tua bisa memberikan 
hukuman yang mendidik, misalnya 
mengurangi uang saku, mengurangi 

Sistim reward & 
punishment 

untuk anak bisa 
menjadi ‘bumerang’ 

ketika  tidak dibarengi 
dengan diskusi/ 

pemberian pemahaman 
mengenai perilaku yang 

diharapkan, karena hanya 
akan membentuk kepatuhan 

sementara.

EFEKTIFITAS
REWARD &

PUNISHMENT
BAGI ANAK

membentuk mental & perilaku si 
kecil, karena anak-anak biasanya 
belum memahami manfaat dari 
perilaku tersebut.

Namun tanpa disadari, sistim 
reward dapat menjadi ‘bumerang’ 
ketika  tidak dibarengi dengan 
diskusi/ pemberian pemahaman 
mengenai perilaku yang diharapkan, 
karena hanya akan membentuk 
kepatuhan sementara. Mengapa? 
Karena ketika anak mengerjakan 
sesuatu seperti yang diinginkan 
orang tua, dan ia mendapatkan 
reward tanpa diberikan pemahaman, 
ia hanya akan belajar bahwa 
perilaku tertentu yang ia lakukan 
bertujuan untuk mendapatkan 
reward itu. 

Efek buruknya jika di kemudian 
hari jika reward ini ditiadakan, 
perilaku yang diharapkan tersebut 
menjadi tidak muncul. Dengan kata 
lain, reward hanya akan membentuk 
motivasi eksternal pada diri anak, 
bukan motivasi internal. 
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REWARD YANG EFEKTIF 
BAGI SI KECIL

 
Yang perlu untuk 
dipertimbangkan dalam 
pemilihan reward yang efektif 
bagi si kecil, yaitu: 

•	 Sesuaikan dengan usia si 
kecil 
Reward dapat memunculkan 
motivasi bagi si kecil 
apabila ia menyukainya. 
Sebisa mungkin, pilih reward 
yang memang memberikan 
manfaat bagi anak. Misalnya 
bagi anak usia 3 tahun yang 
sedang senang-senangnya 
bermain di taman, kita 
bisa memberikan reward 
dengan memberikan waktu 
tambahan untuk bermain di 
taman. 

•	 Berikan dari yang intensitas 
yang paling rendah
Jika di awal orang tua 
memberikan reward dalam 
intensitas yang tinggi, 
maka pada kesempatan 
berikutnya anak hanya akan 
tertarik dengan reward yang 
intensitasnya sama atau 
lebih tinggi lagi. Misalnya, 
jika pada kesempatan 
pertama si kecil diberikan 
reward berupa waktu 
tambahan untuk bermain di 
taman selama 2 jam, maka 
di kesempatan selanjutnya 
waktu tambahan bermain 
di taman kurang dari 2 jam 
menjadi tidak menarik bagi 
anak.

•	 Tak harus bernilai ekonomi 
Reward tidak harus sesuatu 
yang bernilai ekonomi, 
misalnya uang atau 
mainan. Orang tua dapat 
memberikan reward dari 
hal-hal yang sederhana, 
misalnya dibuatkan pesawat 
dari kertas, dibuatkan 
makanan kesukaan, dsb. 
Bahkan bisa berupa pujian 
(positive reinforcement 
) yang memberinya rasa 
nyaman dan bersemangat 
ketika melakukan kebaikan.

KELUARGA

jatah nonton televisi, atau jatah 
jalan-jalan. Sistim ini pun bisa 
diberlakukan di sekolah. Misalnya 
pemberian hukuman pada siswa 
yang melanggar tata tertib sekolah, 
bisa dilakukan dengan mengurangi 
waktu istirahat siswa. Dengan 
mengambil sebagian ‘haknya’ untuk 
bermain, itu lebih mendidik daripada 
hukuman yang bersifat fisik.

Jika anak melakukan 
kesalahan, jangan dicela, tapi beri 
nasihat dengan santun. Beri anak 
pemahaman/ penjelasan tentang 
disiplin yang kita harapkan dicapai 
anak. Tegurlah perbuatannya, 
bukan pribadinya. Jangan memarahi 
anak di depan orang lain, karena 
itu akan merusak harga dirinya. 
Memberi hukuman adalah pilihan 
terakhir, setelah proses-proses 
sebelum itu dilalui (contoh/teladan, 
transfer nilai, pembiasaan) namun 
anak masih melanggar. Yang tak 
boleh dilupakan adalah, orang 
tua perlu tahu apa motivasi anak 
melakukan suatu perbuatan. Untuk 
mendapatkan respon yang baik, 
orang tua pun perlu memperbaiki 
cara berkomunikasi dengan anak. 

 Pada anak yang berusia 2-3 
tahun, reward akan efektif apabila 
diberikan dengan segera setelah 
perilaku muncul. Namun, di usia 
yang lebih tua, kita bisa menunda 
pemberian reward, misalnya 
dengan menggunakan sistem 
token, misalnya jika 3 kali perilaku 
muncul maka reward baru diberikan. 
Pada anak yang lebih tua, akan 
sangat baik apabila sistim token ini 
disepakati bersama. 

Memotivasi anak secara intrinsik 

Pemberian reward and 
punishment ini sejatinya merupakan 
salah satu upaya orang tua untuk 
menerapkan kedisiplinan pada anak, 
terutama ketika anak melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu sesuai 
dengan seharusnya. 

Dalam kasus orangtua dan anak, 
disiplin adalah tentang membantu 
anak-anak belajar untuk mengelola 
diri sendiri, perasaan, perilaku, dan 
dorongan mereka untuk melakukan 
sesuatu. Kita sebagai orang tua 
menginginkan anak-anak kita 
untuk memilah manakah perilaku, 
perkataan, perbuatan dan perasaan 
mereka yang  “tepat” atau “tidak 
pantas” dilakukan. Sebagai orang 
tua, tentu kita tidak ingin anak-
anak kita berperilaku baik hanya 
karena mereka ingin mendapatkan 
sesuatu atau karena takut mendapat 
hukuman. Kita ingin anak-anak 
kita melakukan hal yang benar 
karena mereka tahu itu benar, dan 
karena mereka ingin melakukannya 
dengan benar. Pemberian hadiah 
dan hukuman akan mengajarkan 
anak-anak untuk mencari motivasi 
eksternal untuk berperilaku dengan 
cara yang diinginkan. Imbalan 
dan hukuman menumbuhkan 
kecenderungan alami dalam diri 
anak untuk melakukan hal yang 
benar karena mereka bergantung 
pada motivasi ekstrinsik (hal-hal 
eksternal yang digunakan untuk 
memotivasi kita) daripada intrinsik 
motivator (motivator yang berasal 
dari dalam diri sendiri).
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Kita sering lupa bahwa 
anak – anak juga perlu diberitahu 
dan dijelaskan batasan-batasan, 
bagaimana mereka harus 
bersikap sopan, benar, dan tidak 
membahayakan diri sendiri 
dan orang lain, sesuai dengan 
pemahaman di usia mereka. Ketika 
anak-anak melakukan hal yang tidak 
aman atau perilaku yang tidak baik, 
baik kepada temannya, pengasuhnya 
atau kepada mainannya sekalipun, 
dengan memberinya kebebasan 
bukan berarti kita membiarkan 
mereka ketika berbuat salah. Kita 
bisa langsung memberikan larangan 
sebagai batasan atas perbuatan 
mereka dengan cara negosiasi dan 
menjelaskan sebab akibat mengenai 
perbuatannya dengan logis.

Misalnya, saat ia menyakiti 
teman mainnya, kita dapat katakan 
bahwa, “Adek,  teman kamu bisa 
sakit jika kamu pukul. ” Atau ketika ia 
tidak mau makan, kita bisa katakan, 
“Kalau adek tidak makan, nanti sakit 
lho. Kalau adek sakit, tidak bisa 
bermain sepeda lagi.” 

Atau ketika ia berebut mainan 
dengan temannya. Kita bisa katakan, 
“Jika kamu belum bisa main bersama, 
main sendirian dulu ya. Nanti kalau 
kamu sudah tenang dan bisa bermain 
samasama , kamu bisa bergabung 
lagi dengan mereka.” Itu memiliki 
makna yang sangat berbeda dengan 
jika kita mengatakan, “Kalau main 

KELUARGA

Anak perlu diajarkan bahwa 
dengan mengatakan maaf, artinya dia 
TIDAK diizinkan lagi untuk melakukan 
hal tersebut kepada siapapun karena 
hal tersebut menyakiti orang lain/ 
mengganggu/ merusak hal lain. 
Hanya karena seorang anak mungkin 
terlalu muda untuk memahami 
konsekuensi dari tindakannya, tidak 
berarti bahwa dalam keadaan apapun 
mereka diizinkan untuk melanjutkan 
perilaku menyakitkan atau merusak 
asalkan meminta maaf setelahnya.

Artinya, ada penjelasan atas 
konsekuensi logis berupa “jika kamu 
berbuat demikian, maka akibatnya 
demikian..” dibandingkan dengan 
iming-iming kue ketika ia berbuat 
baik. Hal ini tentu akan berpengaruh 
pada efek jangka panjang dalam 
diri seorang anak. Kelak anak akan 
mengerti bahwa perbuatan baiknya 
bukanlah semata untuk mendapatkan 
hadiah, akan tetapi ia berbuat baik 
karna memang harus berbuat baik 
pada teman dan lingkungan hidupnya.

Tentu saja pemahaman tentang 
konsekuensi logis dalam menerapkan 
disiplin dan perilaku yang benar 
pada anak-anak, memerlukan proses 
panjang dan kesabaran yang ekstra. 
Tidak sesederhana iming-iming 
hadiah atau pemberian hukuman, 
kemudian anak akan menuruti 
kemauan kita. ***  (dari berbagai 
sumber)

dengan teman, yang pinter ya. Nanti 
bunda belikan kue kesukaanmu..” 

Ketika anak menyakiti teman, 
ajarkan ia untuk meminta maaf.  
Selain meminta maaf, ajarkan 
juga  untuk mengobati temannya 
(jika temannya sampai terluka). 
Hal ini mengajarkan empati dan 
akibat yang timbul karena apa yang 
dilakukan pada temannya tersebut. 
Jika setelah meminta maaf anak 
masih terus melakukan perilaku 
tidak menyenangkan tersebut, 
kita dapat mengambil tindakan 
selanjutnya yaitu mengurangi 
‘hak’ anak untuk bermain dengan 
temannya, sambil diberi penjelasan.  
Tentu saja, ini berlaku hanya dalam 
situasi  yang tidak berbahaya. Jika 
seorang anak melakukan suatu hal 
yang membahayakan, maka harus 
dihentikan segera. 

Yang perlu diperhatikan, saat 
meminta maaf, anak juga perlu 
diberi pengertian bahwa dengan 
meminta maaf, artinya ia juga tidak 
akan mengulanginya lagi. Sebab, 
kadang – kadang anak mendapatkan 
‘ide’ untuk meminta maaf ketika 
melakukan kesalahan, bisa 
membebaskan mereka dari masalah, 
seolah-olah hanya dengan minta 
maaf maka permasalahan selesai, 
sehingga beberapa saat kemudian 
dia melakukannya lagi. Dia tidak 
belajar kasih sayang atau tanggung 
jawab atas tindakannya. 
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TIPS

P
ada tahun 2017, menurut badan kesehatan 
dunia WHO, secara global penderita anemia 
dunia mencapai 1,62 milyar atau sekitar 24,8 
% dari penduduk dunia. Kelompok yang rentan 

terhadap anemia adalah wanita usia 19-34 tahun. 
Ditengarai jumlahnya mencapai 468,4 juta. 

Gejala yang tampak pada penderita anemia 
akut  biasanya tampak pucat, mudah lelah, memiliki 
nafas pendek dan seringkali disertai juga gejala 
jantung berdebar. 

Agar terhindar dari penyakit ini, apa yang bisa 
kita lakukan? 

1. Konsumsi Makanan Hewani
Makanan hewani mengandung banyak vitamin 
B12 yang sangat berperan dalam pembentukan 
sel darah merah. Sangat disarankan untuk 
mengonsumsi telur, ikan, daging, juga susu dan 
turunannya, secara teratur.

2. Konsumsi Sayuran Lebih Banyak.
Sayuran berwarna gelap seperti bayam, 
brokoli, daun katuk, dan daun singkong, bisa 
mencegah anemia. Sebab, sayuran-sayuran yang 
sebenarnya tidak mahal dan gampang didapat 
ini mengandung zat besi yang penting untuk 
pembentukan sel darah merah. 

3. Konsumsi Kacang-kacangan
Kacang-kacangan seperti kedelai, kacang almond, 
kacang hijau, sampai kacang polong, merupakan 
sumber makanan yang kaya akan vitamin B dan 
zat besi. 

4. Hindari Alkohol
Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat 
mengurangi kemampuan darah membawa 
oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, daripada berisiko 
terkena anemia, kurangi ataupun hindari alkohol 
mulai sekarang, dan hiduplah lebih sehat.

5. Kurangi Minum Kopi
Ada penelitian menunjukkan bahwa kopi punya 
kontribusi menghambat penyerapan zat besi 
ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, bagi pecandu 
kopi, cobalah mengurangi konsumsi kopi mulai 
sekarang.

Agar penyerapan zat besi optimal 

Zat besi merupakan salah satu zat essensial 
dalam pembentukan sel darah merah hemoglobin. 
Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen 
dari  paru paru ke seluruh tubuh kita. Jadi jika kita 
kurang mengkonsumsi zat besi, maka tubuh kita 
tidak optimal memproduksi sel darah merah dan 
mempengaruhi distribusi  oksigen ke seluruh tubuh 
kita. 

Penyerapan zat besi ini oleh tubuh kita tidak 
semata mata ditentukan oleh keterdiaannya saja, 
namun juga cara mengkonsumsinya.  Dalam berbagai 
kasus mengkonsumsi makanan mengandung zat besi 
ternyata tidak efektif jika dikonsumsi bersamaan 
dengan makanan dan minuman lainnya karena akan 
menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh kita.

Roti dan cereal yang diperkaya dengan zat 
besi misalnya, akan berbeda daya serap zat besinya 
oleh tubuh kita jika dikonsumsi bersamaan dengan 
jus buah.  Tubuh kita akan menyerap zat besi lebih 
banyak jika roti dan sereal yang kaya akan zat besi 
tersebut dikonsumsi bersamaan dengan jus buah saat 
sarapan pagi  jika dibandingkan hanya mengkonsumsi 
roti dan sereal tersebut tanpa jus buah. Hal ini 
disebabkan karena vitamin C yang dikandung oleh jus 
buah akan memudahkan zat besi untuk diserap oleh 
tubuh kita.

Sebaliknya jika roti dan seral yang kaya akan zat 
besi kita konsumsi bersama dengan secangkir kopi, 
maka justru daya serap zat besinya akan menurun. 
Kopi yang kita minum mengandung senyawa yang 
dinamakan  polyphenols yang akan mengikat zat besi 
sehingga menyebabkan zat besi sulit diserap oleh 
tubuh kita. 

Jika kita pencandu kopi yang sudah memiliki 
kebiasaan minum kopi saat sarapan pagi maka 
disarankan untuk menunda minum kopi nya  sekitar 
30 menit setelah kita mengkonsumsi sarapan agar 
penghambatan penyerapan zat besi ini dapat 
dihindari. *** 

Cegah Anemia
Dengan Memaksimalkan 
Serapan Zat Besi 
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I
nstalasi Gizi rumah sakit 
adalah sarana penunjang 
yang mengelola kegiatan 
pelayanan gizi rumah sakit, 
merupakan suatu unit di 

rumah sakit yang memiliki tim 
kerja dengan kemampuan khusus 
untuk memberikan pelayanan gizi 
yang bermutu kepada pasien dan 
karyawan sehingga mempercepat 
proses penyembuhan pasien dan 
memperpendek hari rawat inapnya. 

Pelayanan Gizi Rumah Sakit 
di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 
merupakan suatu penyelenggaraan 
makanan kepada pasien dan 
karyawan yang diawali dari 
perencanaan menu sampai 
pendistribusian dalam rangka 
pencapaian status gizi yang optimal 
melalui pemberian diet yang 
tepat. Dalam hal ini termasuk juga 
pencatatan dan pelaporan. 

Pelayanan gizi disesuaikan 
dengan keadaan pasien dan 
berdasarkan keadaan klinis, status 
gizi, dan status metabolisme 

tubuhnya. “Keadaan gizi pasien 
sangat berpengaruh pada proses 
penyembuhan penyakit, sebaliknya 
proses perjalanan penyakit dapat 
berpengaruh terhadap keadaan 
gizi pasien. Sering terjadi kondisi 
klien/pasien semakin buruk karena 
tidak diperhatikan keadaan gizinya. 
Pengaruh tersebut bisa berjalan 
timbal balik, seperti lingkaran setan. 
Hal tersebut diakibatkan karena 
tidak tercukupinya kebutuhan zat 
gizi tubuh untuk perbaikan organ 
tubuh. Fungsi organ yang terganggu 
akan lebih terganggu lagi dengan 
adanya penyakit dan kekurangan 
gizi,” jelas Ka Instalasi Gizi RSJS Peni 
Nuryandani, SST. 

Beberapa aspek yang berperan 
penting dalam implementasi 
pelayanan gizi di RSJ Prof. Dr. 
Soerojo Magelang adalah ; 
kebijakan RS dalam pemberian 
makanan kepada pasien (pola 
menu, standar menu, tarif menu), 
keberadaan tenaga profesional 
fungsional nutrisionis, kecukupan 
tenaga pengolah makanan instalasi 
gizi, dukungan penganggaran, 
pemenuhan sarana prasarana 

dan peralatan pengolah makanan 
yang memadai, tersedianya ruang 
pengolahan makanan, ruang 
distribusi, ruang gudang bahan 
makanan dan ruang administrasi 
yang sesuai standart, pola kerja 
dan pengaturan pekerjaan di unit 
pengolah makanan, kontrol mutu 
hasil pengolahan makanan, survey 
asupan makanan pasien.

Saat ini pelayanan gizi 
mulai dijadikan tolok ukur mutu 
pelayanan di rumah sakit sehingga 
menuntut kerja profesional seorang 
atau sekelompok ahli gizi. Kerja 
profesional bagi seorang ahli gizi 
berarti melaksanakan pelayanan 
gizi bagi pasien sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. Mulai dari 
perencanaan diit hingga evaluasi 
perkembangan pasien selama 
dalam perawatan.

Secara garis besar, Ka 
Instalasi Gizi mengatakan bahwa 
implementasi pelayanan gizi di 
RSJS sudah berjalan sebagaimana 
mestinya.  “Tenaga fungsional 
nutrisionis telah melakukan 
kegiatan pelayanan secara optimal 
kepada pasien yang dimulai 
dari screening gizi, konsultasi 
gizi, pemberian diit pasien, dan 
evaluasi asupan gizi pasien di 
ruang perawatan pasien. Kegiatan 
di instalasi gizi dimulai dari 
perencanaan penganggaran, 
pengadaan bahan makanan, 
penyimpanan bahan makanan, 
penyiapan/pengolahan makanan, 
distribusi makanan, monitoring 
dan evaluasi,  semua kegiatan 
berlangsung setiap hari, bergulir 
terus menerus. Pada umumnya, 
semua kegiatan tersebut sudah 

Menunjang Kesembuhan Pasien
Dengan Pelayanan Gizi Optimal

Ka Instalasi Gizi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
Peni Nuryandani, SST

Peni Nuryandani, SST bersama suami

PROFIL
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berjalan dengan baik. Beberapa 
kegiatan yang belum optimal 
karena terkendala kemampuan 
individu dan kecukupan tenaga 
menjadi faktor utama,” jelasnya.  

Saat ini, jumlah ketenagaan di 
Instalasi Gizi ada 50 orang, meliputi 
1 Kepala Intalasi, 2 Koordinator, 7 
Nutrisionis, 17 Nutrisionis Pemula, 7 
tenaga administrasi, dan 16 tenaga 
teknis, terbilang cukup untuk 
mengerjakan volume pekerjaan 
yang ada. “Namun demikian, dari 
sisi kualitas masing-masing individu 
masih dirasa kurang optimal 
sesuai dengan kompetensi yang 
disandangnya,” kata Ka Instalasi.  
Karenanya upaya meningkatkan 
kapasitas SDM telah dilakukan, 
diantaranya meningkatkan status 
pendidikan, pelatihan, seminar, 
pemberian tanggung jawab jabatan, 
tupoksi, uraian pekerjaan. 

“Namun demikian, kondisi riil 
saat ini masih diperlukan upaya 
meningkatkan kapasitas dan 
kinerja individu. Disamping itu, 
beberapa orang tenaga, usianya 
sudah mendekati masa pensiun, 
sehingga kondisi stamina yang 
dimilikinya menjadi kurang optimal 
dalam melakukan pekerjaan fisik,” 
jelasnya. 

Kendala lainnya, ”Mengingat 
luas area RS dan tata letak wisma 
rawat inap jiwa yang terpisah jarak 
antar wisma yang satu dengan 
yang lainnya, kami masih kesulitan 
untuk mendapatkan sarana 
distribusi makanan pasien rawat 
inap I, sehingga sampai saat ini 
kami masih menggunakan sarana 
yang mudah dalam pengangkutan, 
aman baik dari segi keamanan 
kualitas masakan maupun dalam 
pengangkutan,” tambahnya.

Mencegah kesalahan dalam 
pelayanan gizi

Pelayanan gizi berperan 
penting bagi kesembuhan pasien, 
juga bagi rumah sakit itu sendiri. 
Artinya, kesalahan pelayanan 
pada pasien akan menyebabkan 

kerugian bagi pasien dan pihak 
rumah sakit, misalnya biaya yang 
harus ditanggung pasien menjadi 
lebih besar, pasien semakin 
lama dirawat di rumah sakit 
dan terjadinya resistensi obat. 
Sementara kerugian bagi rumah 
sakit, yang harus dikeluarkan 
menjadi lebih besar yaitu pada 
upaya tindakan pencegahan 
terhadap kejadian luka, infeksi, 
pasien jatuh dari cidera, kesalahan 
pemberian obat dan kesalahan 
pemberian diet pasien. Karenanya 
semua diupayakan berjalan 
optimal, dari SDM-nya, kegiatan 
pengolahan makanan, standar 
produksi makanan, hingga 
pendistribusiannya. 

Petugas distribusi makanan 
merupakan bagian dari penjamah 
makanan, Penjamah makanan 
merupakan petugas yang secara 
langsung berhubungan dengan 
makanan dan peralatan mulai 
dari tahap persiapan, pengolahan, 
pemorsian, sampai dengan 
penyajian makanan. 

“Guna mengantisipasi agar 
tidak terjadi kesalahan dalam 
pelayanan gizi, diharapkan 
penjamah makanan di rumah sakit 
harus mempunyai pengetahuan 
dasar dan teknik pengolahan 
bahan makanan serta prinsip 
dasar dietnya, sehingga kesalahan 
dalam pemberian diet pada pasien 
diharapkan tidak terjadi. Tenaga 
penjamah makanan di rumah sakit 
seharusnya memenuhi standar 
kualifikasi yaitu memiliki ijazah SMK 
boga maupun SMA dan sederajat 
yang memiliki sertifikat boga (PGRS, 
2013),” kata Ka Instalasi. 

Dalam memproduksi 
makanan, ada Penetapan Standar 

Produksi Makanan dalam seperti 
standar porsi, standar resep dan 
standar bumbu. Standar ini dapat 
menghasilkan makanan yang sama, 
siapapun pengolahnya (Mukrie, 
1996). Dalam standar-standar 
tersebut, ada standar porsi (baik 
untuk makanan pokok, lauk nabati 
lauk hewani maupun sayur dan 
buah),  standar resep (baik untuk 
pengolahan makanan pokok, sayur, 
lauk hewani maupun lauk nabati, 
juga makanan enteral), juga standar 
bumbu untuk menciptakan mutu 
atau kualitas makanan yang relatif 
sama cita rasanya. 

Misalnya Standar Bumbu 
A (Merah), contoh penggunaan 
dalam masakan : sambal goreng, 
sayur asem, rending, balado.  
Standar Bumbu B (Putih), contoh 
penggunaan dalam masakan : sayur 
bobor, terik, gudeg, opor, sayur 
lodeh. Standar bumbu  C, contoh 
penggunaan dalam masakan : 
sop sayuran, mie goreng / rebus, 
semur, fuyung hai, perkedel, capcay, 
tumisan cah. Standar Bumbu D 
(iris), contoh penggunaan dalam 
masakan : tumisan, asem-asem, 
oseng-oseng, sambal goreng kering, 
pindang serai. Standar bumbu E 
(bumbu tambahan disesuaikan 
dengan kebutuhan);misalnya tomat, 
salam, sereh, laos, kunyit, jahe, daun 
kunyit, daun salam, daun jeruk, 
limau, terasi.  

Dengan penerapan standar-
standar tersebut, baik standar 
kualifikasi SDM,  Standar Produksi 
Makanan, hingga capaian target 
kinerja, ia berharap semua bisa 
berjalan optimal sehingga kepuasan 
konsumen terwujud sesuai harapan. 
*** 

Menunjang Kesembuhan Pasien
Dengan Pelayanan Gizi Optimal
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PENANGGUNG JAWAB ALUR REFERENSI

Koordinator logistik, SDM dan 
Administrasi

STAF PPK

Staf Gudang 
• Basah
• Kering

Tenaga Pengolah

Tenaga Pengolah

Tenaga Pengolah

Koordinator Pelayanan dan  Mutu 

Urusan Administrasi Umum

Daftar Usulan perencanaan kebutuhan 
Bahan makanan yang ada dalam RBA

Surat Pemesanan ke Rekanan
Surat Pemesanan ke Gudang

Surat Pengiriman dari Rekanan

Form Spesifikasi Bahan Makanan

Form Pengeluran Bahan Makanan

Kartu Stock

• Daftar Menu
• Standar Porsi

• Daftar Menu
• Standar Resep
• Bon Makanan
• Laporan capaian indikator mutu 

instalasi gizi

No
Indikator

Standar
Capaian bulan
Agustus 2018Jenis Uraian

1 Input 1. Pemberi  Pelayanan Gizi
2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi

Sesuai pola 
ketenagaan

2 Proses

1. Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien
2. Pasien berdiet mendapatkan konseling
3. Pencatatan asuhan gizi dalam rekam medis
4. Skrening pasien baru dalam waktu 2x24 jam
5. Tidak adanya kejadian kesalahan dalam pemberian diet

≥90%
50%
70%

100%
100%

3 Out Put 1. Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien ≤20% ≤20%

2. Kepuasan pelanggan ≥80% ≥80%

4 Benefit 1. Pertumbuhan jumlah/ volume porsi diet

5 Impact 1. Tidak adanya komplain pelanggan ≤10% ≤10%

Secara garis besar dalam penyelenggaraan makan untuk pasien rawat inap I maupun pasien rawat inap II tidak 
ada perbedaan signifikan. Perbedaan hanya meliputi;

Prosedur pengelolaan bahan makanan mulai dari perencanaan kebutuhan bahan :

No Jenis pelayanan Ranap I Ranap II

1
Jenis diet 90% diet biasa

Diet sangat bervariasi
(aneka macam diet ada)

2 Distribusi Desentralisasi Ada pramusaji

3 Edukasi Gizi

Penyampaian informasi diet kepada pasien 
Ranap I masih kurang optimal, terkendala 
dengan kurangnya daya terima komunikasi 
antara dietetion dengan pasien / keluarga.

Penyampaian informasi diet kepada 
pasien Ranap II , bisa dilaksanakan karena 
adanya komunikasi yang baik antara 
dietetion dengan pasien / keluarga.

- Perencanaan Tahunan
- Usulan Bulanan
- Pemesanan bahan makanan harian

Penerimaan Bahan Makanan

Pengolahan

Distribusi

Monitoring dan Evaluasi

Pencatatan dan Pelaporan 

Persiapan

Penyimpanan 
Bahan Makanan 

Basah

Penyimpanan 
Bahan Makanan 

Kering

INDIKATOR KINERJA UNIT INSTALASI GIZI

PROFIL
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100%
70%
80%
92%

100%
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Sebagai anak dari pasangan 
bapak ibu guru, Peni Nuryandani 
kecil memiliki cita-cita cukup 
sederhana; mandiri dalam 
menjalani kehidupan. Tidak ingin 
mengikuti jejak orang tua, ia justru 
terdorong untuk mengabdi pada 
dunia kesehatan. Dan pendidikan 
gizi menjadi pilihan yang muncul 
tanpa sengaja. 

Begitulah. Hidupnya pun 
dijalani mengalir sesuai suratan 
takdir. Nutrisionis, ternyata menjadi 
hulu dalam pengabdiannya kepada 
pemerintah dan masyarakat. 
Tuntunan Allah mengarahkan status 
nutrisionis yang didapatnya ke 
RSJS Magelang. Dan takdir pulalah, 
yang mempertemukannya dengan 
jodoh, Sugiyanto, SKM, MM menjadi 
pasangan hidupnya, setelah bekerja 
di Instalasi Gizi RSJS Magelang. 

Dalam setiap pekerjaan, ia 
anggap sebagai amanah yang 
harus dipertanggungjawabkan. 
“Selalu bersyukur, bersungguh-

Porsi makan yang  dilayani instalasi gizi (Data  bulan Agustus 2018)

No Diet Makanan UPI P dan UPI W VIP UMUM I II III

1 Makanan Biasa 1.383 324 471 984 8.493

2 Makanan Lunak 420 657 3.024

3 Makanan Cair 0 3 168

4 Intensif 0 9 57 

Jumlah 1.383 324 891 1.653 11.742

sungguh dalam bekerja, berikan 
yang terbaik, selesaikan masalah 
secepatnya,” paparnya. 

Itulah wujud kerja dari amanah 
yang didapat sebagai Ka. Instalasi 
Gizi. Dukungan suami, keluarga, 
dan para pimpinan menjadi obor 
semangat dalam bekerja. 

Meski kadang rasa jenuh, 
bosan, jengkel menghadapi 
situasi pekerjaan terkadang 
terbawa sampai rumah. Namun 
demikian, rumah menjadi tempat 
yang menyejukkan baginya. 
Keluarga menjadi penghibur yang 
menggembirakan. Suami menjadi 
narasumber dalam mengurai 
permasalahan. 

“Doa selalu kupanjatkan 
kepada Allah SWT, semoga 
mereka selalu diberi kenikmatan 
kesehatan, keberkahan, kedamaian, 
kemudahan mencapai cita-cita, dan 
selamat dunia akhirat. Aamiin…,” 
pungkasnya. *** 

Nama lengkap
Peni Nuryandani, SST

TTL 
Temanggung, 12 Maret 1965

Riwayat pendidikan
D.III Gizi Akademi Yogyakarta (1989)

D.IV Gizi Poltekkes Yogyakarta (2011)

Riwayat jabatan
Fungsional Nutrisionis (1991-2014)

Ka. Instalasi Gizi  (2014 s/d sekarang)

Nama suami
Sugiyanto, SKM, MM

Nama anak
Dhita Nur Effani, ST

Danang Adhi Nuryanto
Pipit Indah Aryaningrum

Putri Indah Cahyaningrum

Hobi
memasak, bersih-bersih rumah, 

merawat tanaman

Makanan favorit
empek-empek

Obor Semangat Dalam Bekerja

PROFIL

Data Diri
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WARTA

RSJS Magelang sebagai Rumah 
Sakit Jiwa Rujukan Nasional 
berkewajiban untuk memberikan 
pendampingan terhadap promosi 
kesehatan jiwa masyarakat di 
wilayah binaan RSJS Magelang.

T
im Community Mental 
Health Nursing/CMHN 
RSJ Prof. Dr Soerojo 
Magelang menjadi saksi 

atas inisiatif kelurahan Kramat 
Utara menjadi pilot project dan 
pelopor pembentukan Kelurahan 
Siaga Sehat Jiwa (KSSJ) pada 
Selasa (14/8), yang dilaksanakan 
di kantor Kelurahan Kramat 
Utara.

Pada seremonial 
Penandatanganan Komitmen 
Bersama, Pembentukan 

Kelurahan Siaga Sehat Jiwa, 
Kepala Kelurahan Kramat 
Utara Drs. Sugeng Nurdiyanto 
menyampaikan bahwa dalam 
proses inisiatif untuk membentuk 
Kelurahan Siaga Sehat Jiwa 
(KSSJ), Kelurahan Kramat Utara 
melalui Forum Kesehatan 
Kelurahan (FKK) melakukan 
koordinasi dengan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat, 
Dinas Kesehatan Kota 
Magelang, Poltekkes Kemenkes 
Semarang Prodi Keperawatan 
Magelang, Puskesmas Magelang 
Utara, serta berbagai tokoh 
masyarakat, berkolaborasi dan 
berkomitmen untuk menjadikan 
Kelurahan Kramat Utara 
khususnya, dan Kota Magelang 
pada umumnya, menjadi wilayah 
sehat jiwa. 

“Saya juga menyampaikan 
penghargaan dan terima kasih 
atas dukungan penuh dari 
Direktur Utama RSJ Prof Dr. 
Soerojo Magelang, dr. Eniarti, 
Sp.KJ., M.Sc., MMR,” ungkapnya.

Apresiasi juga diberikan oleh 
Prodi Keperawatan Kemenkes 
Semarang dan seksi P2PTM 
Dinas Kesehatan Kota Magelang 
yang turut hadir menyaksikan 
penandatanganan komitmen 
pembentukan Kelurahan Siaga 
Sehat Jiwa. Mereka menyatakan 
siap untuk memberikan masukan 
serta kontribusi terhadap 
program kerja Kelurahan Siaga 
Sehat Jiwa.

Dalam rangkaian acara 
penandatanganan pembentukan 

Pendampingan Desa Siaga Sehat Jiwa di Desa Tegalurung, Kec. Bulu, Kab. Temanggung. 

Pendampingan Promkeswamas
Dalam KSSJ & DSSJ
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Pendampingan Kelurahan Siaga Sehat Jiwa di Kelurahan Kramat Utara, Magelang.

Kelurahan Siaga Sehat Jiwa, 
Tim Community Mental Health 
Nursing/CMHN RSJ Prof. Dr 
Soerojo Magelang, Julijanto, 
S.Kep., Ns dan Nurul Hidayati, 
S.Kep., Ners  menjadi narasumber 
tentang pendidikan kesehatan 
jiwa pada masyarakat, serta 
menjadi fasilitator untuk 
pelaksanaan program kerja KSSJ 
Kelurahan Kramat Utara.

Kegiatan serupa sebelumnya 
juga telah dilaksanakan di 
wilayah Temanggung. RSJ 
Prof. Dr. Soerojo Magelang 
menjadi saksi atas Deklarasi 
Penggalangan Komitmen untuk 
membentuk Desa Siaga Sehat 
Jiwa di Desa Tegalurung, Kec. 
Bulu, Kabupaten Temanggung 
pada Selasa (31/7).

Deklarasi Penggalangan 
Komitmen untuk membentuk 
Desa Siaga Sehat Jiwa ini 
merupakan hasil dari Desinfo 
Kesehatan Jiwa Masyarakat 
tentang Desa Siaga Sehat Jiwa 
(DSSJ) yang diselenggarakan oleh 

Dinas Kesehatan Temanggung. 
Hadir pula Dinas Kesehatan Prov 
Jawa Tengah, Puskesmas Bulu, 
Muspika setempat serta Akper 
Ngesti Waluyo Parakan dan 
Akper Al-Kautsar Temanggung.

DSSJ & KSSJ manfaatkan potensi 
masyarakat

Desa siaga sehat jiwa 
adalah program yang 
mengajak masyarakat untuk 
ikut berperan serta dalam 
mendeteksi gangguan jiwa 
serta siaga terhadap munculnya 
masalah kesehatan jiwa di 
masyarakat. Desa siaga sehat 
jiwa merupakan gambaran 
masyarakat yang sadar, mau 
dan mampu, mencegah dan 
mengatasi berbagai ancaman 
terhadap masalah gangguan 
kejiwaan di masyarakat, dengan 
memanfaatkan potensi setempat 
secara gotong royong. Tujuan 
pembentukan desa siaga sehat 
jiwa adalah terwujudnya desa 
dengan masyarakat yang sehat, 
peduli, dan tanggap, terhadap 

masalah-masalah kesehatan jiwa 
di desanya.

Beberapa tahapan yang 
akan dilaksanakan di desa 
siaga sehat jiwa diantaranya 
meliputi persiapan , sosialisasi, 
pelatihan kader, pendampingan, 
monitoring, dan pelaporan. 

Diharapkan dengan 
terbentuknya Kelurahan/ 
Desa Siaga Sehat Jiwa ini bisa 
memberikan informasi dan 
mengedukasi masyarakat tentang 
pentingnya kesehatan jiwa, juga 
penanganan kesehatan jiwa pada 
umumnya, serta menjadi ujung 
tombak dalam menghilangkan 
stigma buruk dan diskriminatif 
terhadap Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga 
mereka mendapatkan perlakuan 
dan penanganan yang lebih 
bermartabat, serta mengurangi 
dampak dan kerugian akibat 
dari adanya penderita gangguan 
jiwa yang tidak tertangani di 
masyarakat. *** 



Lentera Jiwa. Edisi 48 Tahun 201836

INFO SEHAT

D
aun suring atau kenikir 
(Cosmos caudatus) 
banyak dikonsumsi 
masyarakat sebagai 

sayuran, baik sebagai lalapan, 
ataupun olahan makanan.  Meski 
sering dijumpai tumbuh sebagai 
tanaman liar, ternyata sejak dulu 
daun ini telah dimanfaatkan 
sebagai obat penambah nafsu 
makan, lemah lambung, penguat 
tulang dan pengusir serangga.

Bahkan dalam 
perkembangannya, penelitian 
menunjukkan daun kenikir 
mengandung saponin, 
flavonoid polifenol dan minyak 
atsiri. Akarnya mengandung 
hidroksieugenol dan koniferil 
alkohol (Fuzzati et al., 1995). 
Selain itu juga mengandung 
senyawa yang memiliki daya 
antioksidan cukup tinggi dengan  
IC50 sebesar 70 mg/L (Lotulung et 
al., 2001). Senyawa yang bersifat 
antioksidan dapat memacu 
proses apoptosis melalui jalur 
intrinsik (jalur mitokondria). 
Pemacuan apoptosis merupakan 
salah satu cara penghambatan 
karsinogenesis, yang diklaim 
sebagai mekanisme anti kanker.

Melihat manfaatnya yang 
cukup tinggi, daun suring/
kenikir (dalam bahasa Melayu 
disebut Raja Ulam), mulai banyak 

dibudidayakan oleh petani 
karena permintaan pasar yang 
relatif tinggi. Diantara berbagai 
manfaatnya adalah: 

1.  Mengatasi lemah pada 
jantung

Kandungan antioksidan 
atau flavonoidnya mampu 
memperbaiki sel-sel pada 
tubuh. Flavonoid juga 
berfungsi untuk 
memperlancar aliran 
darah dalam tubuh, 
dan berperan untuk 
memperkuat otot 
pada jantung, dan 
pembuluh darah 
dalam tubuh. 
Caranya, siapkan 
5 lembar daun 
kenikir, lalu rebus 
dengan 250 ml air, 
kemudian tuangkan 
dalam gelas,  lalu 
minumlah 2 kali sehari 
secara teratur.

2.  Mengobati kanker

Kandungan saponin, 
terpenoid, antioksidan, flavonoid 
berfungsi sebagai bahan alami 
untuk melawan sel kanker, 
misalnya kanker hati, payudara, 
dan lambung. Dengan meminum 
rebusan air kenikir secara 

teratur, secara perlahan akan 
memperbaiki sel yang diserang 
kanker.

Tak hanya sebagai sayuran pelengkap, tanaman ini 
juga kaya manfaat. Yang paling dahsyat, kandungan 
zat di dalamnya diklaim mampu menghambat efek 
karsinogesis.

Sehat Dengan Suring
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3.  Membersihkan racun dalam 
darah 

Kandungan vitamin E, 
flavonoid, antioksidan yang 
terdapat pada daun kenikir, 
mampu menetralisir darah dari 
racun yang berbahaya bagi 
tubuh. 

4.  Menguatkan tulang

Kandungan mineral, kalsium, 
dan magnesium yang terdapat 
pada daun kenikir,  sangat baik 
untuk pertumbuhan tulang. 

5.  Meningkatkan sistem imun 
dalam tubuh

Kandungan vitamin A dan E 
yang terdapat pada daun kenikir 
mampu memperbaiki sistem 
imun dalam tubuh. Selain itu, 
kandungan protein daun kenikir 
juga bisa membantu dalam 
proses pembentukan fagosit, 
yaitu sebagai imun dalam tubuh. 

Bahkan kandungan vitamin C 
yang terdapat di dalamnya 

bisa meningkatkan 
metabolisme dalam 

tubuh secara 
maksimal.

6. 
Mengobati lemah 
pada lambung

Kandungan 
polifenol, 
tokoferol, dan 

hidroksi eugenol 
pada daun kenikir 

bisa berguna untuk 
menguatkan otot 

sphincter lambung. 
Dengan cara mengkonsumsi 

daun kenikir ini, bisa Anda 
jadikan obat alami mengatasi 
lemah pada lambung / 
menetralkan asam lambung . 

7.  Mencegah penuaan dini

Kandungan Vitamin A, 
E, dan C pada daun kenikir 
menjaga agar kulit tidak 
tampak kering dan kasar. 

Kandungan zat 
antioksidannya dapat 
mempercepat tumbuhnya 
atau regenerasi sel baru 
untuk menggantikan sel-sel 
kulit yang telah mati. Selain 
itu, Vitamin C juga berfungsi 
untuk membentuk kolagen 
dan memperbaiki kerusakan 
DNA, serta menetralisasi 
radikal bebas yang masuk 
kedalam tubuh. Kolagenlah 
yang paling berpengaruh 
besar untuk menjaga kulit 
anda tetap kencang seperti 
tampak lebih muda. Selain itu 
antioksidan yang tinggi juga 
berfungsi untuk menangkal 
berbagai macam radikal jahat 
agar kulit tidak cepat kusam 
dan keriput. ** (Galuh - dari 
berbagai sumber)
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PENTHOL
KRAMAT

HARAPAN KAMI 
BILA RSJS Magelang 
LULUS RE-AKREDITASI 
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
Salah satu indikator mutu pelayanan 
rumah sakit  adalah status terakreditasi. 
Sudah tentu, lulus akreditasi paripurna, 
khususnya bagi RSJS Prof. Dr. Soerojo 
Magelang, menjadi kebanggaan bagi 
segenap civitas rumah sakit, sekaligus 
menjadi acuan masyarakat untuk 
menggunakan fasilitas pelayanannya.  
Jadi, mari kita support proses re-
akreditasi secara jujur,berintegritas dan 
transparan.

Eritrina Eren Erestyasari, SKM
Semoga pelaksanaan Re-akreditasi 
Rumah Sakit Pendidikan sukses dan 
berjalan lancar.

Nurhayati, SKM
Semoga dengan lulus 
Re-akreditasi Rumah 
Sakit Pendidikan dapat 
meningkatkan mutu 
pelayanan sehingga semangat 
kerja para pegawai RSJ Prof. 
Dr. Soerojo Magelang ikut 
meningkat.

Yullaika Wahyu Astuti, SE
Semoga pelayanan pendidikan 
kepada masyarakat menjadi lebih 
baik lagi ke depannya.

Febrina Gita Sally
Semoga rumah sakit dapat 
semakin memberikan pelayanan 
pendidikan yang lebih baik lagi.

Apriyanto Yohanes
Memberikan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan pendidikan RS 
Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Bila standar meningkat, mutu pelayanan pun 
ikut meningkat, rumah sakit menjadi lebih maju dan lebih dikenal. 
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Ketik : INFO#KDPOLI
Akan muncul balasan : (3. Bedah, 4. Gigi, 5. Jiwa
6. Obsgyn, 7. Penyakit dalam, 9. Saraf,
13. Fisioterapi, 24. Kulit Kelamin,
28. Rehabilitasi Medik
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Psikososial, One Day Service (ODC)


