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EDITORIAL

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 
2014 memperlihatkan di Indonesia terdapat satu juta pengidap 
gangguan jiwa berat dan 19 juta pengidap gangguan jiwa ringan. Hal 

ini diperburuk minimnya pelayanan dan fasilitas kesehatan jiwa di berbagai 
daerah di Indonesia. Jumlah tenaga kesehatan jiwa di Indonesia pun masih 
sangat kurang dan distibusinya belum merata hingga di pelayanan kesehatan 
primer atau puskesmas. Kebanyakan masih terkonsentrasi di kota-kota 
besar di Pulau Jawa. Hingga banyak penderita gangguan kesehatan jiwa 
yang belum tertangani dengan baik. Diperparah dengan stigma negatif 
masyarakat yang nyatanya sampai saat ini belum terkikis habis. 

Selain upaya yang terus RSJ Prof. Dr. Soerojo lakukan, melalui promosi 
kesehatan jiwa masyarakat, pelayanan paripurna kesehatan jiwa dan 
umum, secercah harapan baru dari sebuah isu positif berhembus di kancah 
internasional terkait dengan kesehatan jiwa, yaitu mengenai pencantuman 
tujuan dan target kesehatan jiwa dalam Tujuan Pembangunan yang 
Berkesinambungan (Sustainable Development Goals; SDGs). 

Hal ini mengingat tidak dicantumkannya kesehatan jiwa dalam MDGs 
(Millenium Development Goals) sementara ODGJ (Orang dengan Gangguan 
Jiwa) di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah terus 
menghadapi diskriminasi, diabaikan, dan pelanggaran HAM. 

Kabarnya, negosiasi dalam tujuan dan target SDGs yang mengarah 
kepada Deklarasi Pembangunan yang Berkesinambungan sudah memasuki 
tahap akhir pada bulan September 2015. Untuk memastikan bahwa 
ODGJ tidak tertinggal dalam program pembangunan global dari tahun 
2015-2030, dibutuhkan komitmen dan target yang spesifik dan eksplisit 
terhadap kemajuan dalam kesehatan jiwa yang terukur dan bisa dilaporkan. 
Argumentasi untuk mencantumkan target-target eksplisit kesehatan jiwa 
dalam SDG mendesak untuk diwujudkan. Negosiasi akhir tujuan dan target 
SDG akan menentukan apakah ODGJ akan terus diabaikan atau akan 
mendapat manfaat yang sepatutnya dari pencantuman dalam program 
pembangunan pasca 2015.

Semoga, tahun baru juga membawa harapan baru, bagi kita semua, 
khususnya bagi ODGJ dan keluarganya. Entah isu yang kita harapkan itu 
berwujud menjadi kenyataan atau tidak, kesadaran itu sudah seharusnya 
ditumbuhkan juga secara sustainable. Karena mengikis habis stigma 
terhadap ODGJ butuh perjuangan panjang. 

Sejatinya perlakuan yang salah (abuse) dalam bentuk apa pun adalah 
pelanggaran dasar terhadap martabat manusia. Jadi mari mulai dari diri 
kita sendiri. Sejalan dengan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2015 
Dignity in Mental Health, sudah seharusnya kita menerima dengan positif 
keberadaan mereka. Karena sesungguhnya ”memartabatkan” adalah upaya  
memandang orang dengan gangguan jiwa sebagai manusia seutuhnya dan 
menghormati mereka sebagaimana adanya. 

Selamat Tahun Baru. Semoga berkah sehat jiwa raga selalu dilimpahkan 
untuk kita semua. 

Salam sehat jiwa.  

HARAPAN BARU 
KESEHATAN JIWA
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Penyakit gangguan makan ini 
merupakan kelainan psiko-

behavioral yang melibatkan ke-
inginan-keinginan (ngidam) yang 
abnormal untuk memakan sesuatu 
yang sebenarnya bukan makanan. 
Biasanya orang dengan pica juga 
mengalami komorbiditas psikotik 
atau timbulnya gejala penyakit lain 
secara bersamaan.
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Pica, Kebiasaan Makan 
Benda Bukan Makanan

Menurut buku penuntun profesional kesehatan 
jiwa, The Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, edisi keempat, revisi 

naskah (2000), yang disingkat sebagai DSM-IV-TR, 
mengelompokkan pica dalam kategori “Gangguan 
Makan dan Pemberian Makan Bayi atau Anak Kecil.” 
Seorang pasien yang dapat didiagnosa dengan pica 
harus terus menerus memiliki keinginan kuat untuk 
memakan benda-benda bukan makanan selama 
sekurang-kurangnya satu bulan. Pica mungkin saja 
jinak namun bisa juga mengancam nyawa (APA, 
2000).

Menurut  ADA Manual Clinical  Dietetics  
tahun 2000, Pica didefinisikan sebagai kelainan 
psikobehavioral yang melibatkan keinginan-
keinginan (ngidam) yang abnormal untuk memakan 

sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan 
makanan yang lazim dikonsumsi. Individu yang 
terdiagnosis pica dilaporkan menelan berbagai 
macam zat non pangan termasuk tanah liat, 
kotoran, pasir, batu, kerikil, rambut, es, kuku, 
kertas, kapur, kayu, bahkan batu bara. Pada orang 
dewasa, bentuk pica tertentu, termasuk geofagia 
(makan tanah) dan amilofagia (makan kanji), telah 
dilaporkan terjadi pada wanita hamil. Pica menjadi 
perhatian karena substansi-substansi yang bukan 
merupakan makanan itu dikhawatirkan dapat 
menggantikan nutrisi-nutrisi dari makanan yang 
sesungguhnya dan hal ini bisa menjadi berbahaya. 

Karena makan seharusnya adalah aktivitas 
yang bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi 
tubuh. Namun ketika sesuatu yang dimakan tidak 

KEJIWAAN

Penyakit gangguan makan ini merupakan kelainan psikobehavioral yang melibatkan keinginan-
keinginan (ngidam) yang abnormal untuk memakan sesuatu yang sebenarnya bukan makanan. 
Biasanya orang dengan pica juga mengalami komorbiditas psikotik atau timbulnya gejala penyakit 
lain secara bersamaan.
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bernutrisi, tentu pencukupan nutrisi tubuh 
akan bermasalah. Meskipun bukan berarti 
orang dengan pica hanya makan benda-
benda bukan makanan. Orang dengan pica 
biasanya juga makan makanan bernutrisi 
lainnya.

Lebih Sering Ditemukan Pada Anak Kecil 
Pica terjadi di seluruh dunia. Geofagia 

adalah bentuk paling umum dari pica pada 
orang yang hidup dalam kemiskinan serta 
orang yang hidup di daerah tropis dan 
bersuku-suku. Pica lazim terjadi di bagian 
barat Kenya, Afrika Selatan, dan India. Pica 
juga dilaporkan di Australia, Kanada, Israel, 
Iran, Uganda, Wales, Turki, dan Jamaika. Di 
beberapa Negara, bahkan tanah dijual untuk 
tujuan konsumsi. Di Indonesia sendiri belum 
ada data dan informasi yang jelas mengenai 
gangguan makan jenis ini (Hagopian, 2011).

Pica lebih sering ditemukan pada anak 
kecil dibandingkan dengan dewasa. Bayi 
dan anak-anak sampai usia 18 bulan 
tidak dianggap mengalami pica utamanya 
karena bayi selama usia ini akan sering 
memasukkan apa saja ke dalam mulutnya, 
dan kebiasaan ini adalah kebiasaan normal 
bagi bayi. Beberapa anak-anak yang 
mengalami pica dikatakan karena meniru 
hewan piaraan keluarga (seperti anjing dan 
kucing) yang mereka lihat memakan benda 
tertentu. Anak-anak perlu diawasi dan 
setiap benda berbahaya harus dijauhkan 
dari jangkauan mereka. Hal ini juga terjadi 
karena kebiasaan anak mencoba-coba dan 
tidak disertai penjelasan, atau dibiarkan 
karena tidak diketahui oleh orang tua (orang 
dewasa yang mengasuh anak). 

Terjadi penurunan linier seiring dengan 
bertambahnya usia. Pica kadang-kadang 
meluas ke golongan remaja namun jarang 
ditemukan pada orang dewasa yang 
tidak cacat mental. Pada individu dengan 
keterbelakangan mental, pica paling sering 
terjadi pada mereka yang berusia 10-20 
tahun (Hagopian, 2011).

Walaupun pica diamati paling sering 
terjadi pada anak-anak, gangguan makan ini 
adalah suatu hal yang paling umum terjadi 
pada individu dengan retardasi mental. Dan 
biasanya orang dengan pica juga mengalami 
komordibitas psikotik atau timbulnya gejala 
penyakit lain secara bersamaan.

Dalam beberapa masyarakat, pica adalah suatu hal yang bersifat 
budaya dan tidak dianggap patologis (APA, 2000).

Penyebab
Penyakit gangguan makan adalah kondisi kompleks yang 

diakibatkan dari kombinasi antara perilaku lama, biologis, emosi, 
psikologis, interpersonal dan faktor sosial. 

Faktor Psikologis :
• Harga diri yang rendah
• Rasa kekurangan atau kurang kendali hidup
• Depresi, kecemasan, kemarahan atau kesepian
Faktor Interpersonal :
• Hubungan keluarga dan pribadi yang bermasalah
• Kesulitan mengekspresikan emosi dan perasaan
• Sejarah diledek mengenai ukuran atau berat badan
• Sejarah pelecehan seksual atau fisikal
Faktor Sosial :
• Tekanan budaya yang membanggakan “kelangsingan tubuh” 

dan memberi nilai tinggi atas pencapaian tubuh yang sempurna
• Definisi kecantikan yang sempit yang hanya mencantumkan 

wanita dan pria dengan  ukuran dan bentuk tubuh tertentu
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• Kebiasaan budaya yang menghargai orang 
atas dasar penampilan fisik dan bukan 
kualitas dan kekuatan dalam

Faktor Biologis :
• Para ilmuwan masih meneliti segala biokimia 

dan biologis penyebab ketidakaturan makan. 
Di sebagian individu yang mengalami 
ketidakaturan makan, kimia tertentu di otak 
yang mengendalikan kelaparan, selera dan 
pencernaan terbukti tidak seimbang. Arti dan 
implikasi dari ketidakseimbangan tersebut 
masih dalam investigasi

• Ketidakaturan makan sering terbawa 
dalam keluarga. Riset terkini memberi 
indikasi adanya penyebab genetik terhadap 
ketidakaturan makan.

Penyakit Pica tidak ada tanda maupun gejalanya. 
Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah 
dengan melakukan tes darah guna mengetahui 
kandungan besi dan seng. Meskipun anak-anak 
memang sering memasukkan semua benda ke dalam 
mulutnya, tapi orang tua harus waspada dan curiga 
jika hal itu menjadi kebiasaan.

Faktor Resiko
1. Terdapat pada golongan anak di bawah umur 

3 tahun, biasanya di atas 1 tahun, sebab bayi 
yang sedang belajar merangkak dan anak 
sapihan wajar bila suka memasukkan benda-
benda yang dipegangnya ke dalam mulutnya.

2. Penderita defisiensi gizi
3. Penderita retardasi mental (Hasan dan Alatas, 

1985).
4. Ibu hamil
5. Orang yang dietnya rendah mineral
6. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan seperti 

histeria
7. Orang dengan cacat perkembangan atau 

gangguan serupa
8. Orang-orang yang keluarga atau etnisnya 

memakan zat non-makanan
9. Orang yang diet, menjadi lapar, dan mencoba 

untuk meringankan kelaparan dan ngidam 
dengan zat rendah kalori (zat non-makanan) 
(HopeInterprises Inc)

Penegakan Diagnosis
Gejala sangat bervariasi dan berhubungan 

dengan jenis toksin atau agen infeksi tertelan. 
Gejala pada saluran Gastrointestinal (GI) seperti 
sembelit, sakit perut kronis atau akut yang mungkin 
menyebar atau terfokus, mual dan muntah, distensi 

perut, dan kehilangan nafsu makan.
Pasien mungkin menyembunyikan informasi mengenai 

perilaku pica dan menyangkal adanya pica ketika ditanya. 
Kerahasiaan ini sering mengganggu diagnosis yang akurat 
dan pengobatan yang efektif. Kisaran luas komplikasi 
yang timbul dari berbagai bentuk pica dan keterlambatan 
diagnosis yang akurat dapat menyebabkan gejala ringan 
sampai mengancam nyawa.

Manifestasi Klinis
Gejala-gejala pica berbeda-beda menurut benda yang 

dimakan.
1. Pasir atau tanah terkait dengan nyeri lambung dan 

perdarahan sesekali.
2. Mengunyah batu es bisa menyebabkan kenampakan 

yang abnormal pada gigi.
3. Memakan tanah liat bisa menyebabkan sembelit 

(konstipasi)
4. Menelan benda-benda logam bisa menyebabkan 

perforasi usus
5. Memakan benda kotoran sering mengarah pada 

penyakit infeksi seperti toksocariasis, toksoplasmosis, 
dan trichuriasis.

6. Memakan timah bisa menyebabkan kerusakan ginjal 
dan keterbelakangan mental.

Penatalaksanaan
Menurut Andrews, 1998, sebenarnya tidak ada 

suatu panduan yang spesifik mengenai terapi pada pica, 
tetapi pendekatan personal dan pemberian edukasi serta 
saran-saran yang baik mengenai nutrisi yang seimbang 
pada pasien pica menjadi suatu hal penting untuk upaya 
mengurangi keinginan-keinginan mengkonsumsi benda-
benda yang aneh sehingga dapat tercipta keseimbangan 
nutrisi dalam tubuh. Rose, 2000, menyatakan bahwa 
penatalaksanaan pasien pica dengan cara yang sama 
belum tentu mendapatkan hasil yang sama, kesadaran dari 
praktisi kesehatan adalah hal yang paling penting dalam 
manajemen pasien pica (Cunningham dan Marcason, 2001).

Response Effort (Pendekatan perilaku)
Response effort merupakan salah satu terapi pada 

pica dengan pendekatan metode perilaku. Pada terapi ini, 
yang dinilai adalah usaha pasien untuk berusaha memakan 
sesuatu yang menjadi objek pica dan alternatif lain yang 
bukan objek pica. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada usaha 
untuk mendapatkan benda alternatif itu tinggi (high effort) 
sedangkan usaha untuk mendapatkan objek pica mudah 
(low effort) maka pasien akan menjangkau objek pica dan 
memakannya. Sehingga, jika kita menurunkan usaha untuk 
menjangkau benda alternatif akan menurunkan frekuensi 
kejadian pica. 
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Response Blocking
Response Blocking merupakan 

usaha yang dilakukan oleh individu 
yang merawat atau menjaga pasien 
pica agar tidak mengambil benda 
(bukan makanan) untuk dimakan. 
McCord dan Grosser (2005) 
melakukan penelitian tentang 
response blocking pada pasien pica 
yang dilakukan selama 10 menit 
selama 3 sampai dengan 5 hari 
setiap minggu. Pada penelitian ini, 
menunjukan bahwa jika pasien tidak 
dicegah maka pasien akan dengan 
leluasa memakan benda-benda 
bukan makanan tersebut, walaupun 
dicegah, tetapi  jika dicegah saat 
makanan sudah diambil maka 
efeknya tidak efektif, pasien tetap 
tidak mau menjatuhkan makanan 
tersebut. Sehingga, kesimpulannya 
adalah pencegahan tidak efektif jika 
dilakukan setelah pasien mengambil 
benda untuk dimakan, tetapi harus 
dilakukan usaha untuk mencegah 
pasien menjangkau benda-benda 
berbahaya untuk dimakan tersebut 

(McCord dan Grosser, 2005).

Pencegahan
Orang tua harus aktif menjaga 

anaknya yang masih dalam tahap 
pengenalan dari benda-benda yang 
berbahaya, dan mengenalkannya 
dengan benda-benda yang aman 
untuk anak seusia tersebut. 
Orang tua juga sebaiknya rutin 
memeriksakan anak untuk mengecek 
apakah tidak ada bahan berbahaya 
yang pernah ditelan oleh anak. 
Namun jika anak sudah memiliki 
kebiasaan itu, maka orang tua 
harus bisa tegas dan intensif untuk 
menyembuhkan kebiasaan anak. 

Banyak orang tua yang kasian 
melihat anaknya menangis karena 
ingin makan serbuk bata atau bedak 
sehingga mereka membiarkannya. 
Cara tersebut jelas salah. Karena 
rasa kasihan seperti itu bukanlah 
wujud kasih sayang orang tua 
kepada anak, justru membahayakan 
kesehatan anaknya.

Ketika anak lapar dan ingin 

makan, orang tua bisa memanfaatkan 
hal tersebut untuk mengenalkannya 
jenis-jenis makanan yang sehat 
dan bergizi dengan tujuan untuk 
mengalihkan perhatian anak pada 
benda yang ingin dimakan ke makanan 
yang betul-betul layak untuk dimakan. 
Rangsang otak anak dengan makanan-
makanan yang bergizi ketika dirinya 
lapar, ketika otak terbiasa dengan 
rangsangan dari makanan, maka 
lama kelamaan perhatian anak akan 
teralihkan dari benda-benda asing 
yang ingin dia makan.

Jadi intinya adalah fokus perhatian 
orang tua terhadap perilaku, kebiasaan, 
dan tumbuh kembang anak. Untuk 
mencegah dan mengobati pica, orang 
tua perlu meluangkan waktunya 
untuk menemani anak bermain, 
mengajarkannya makanan yang baik, 
menjauhkannya dari benda-benda 
keras dan berbahaya, serta menjaga 
kebiasaan tidur anak sehingga anak 
dapat tumbuh dengan sehat dan jauh 
dari pica eating disorder.*** (dari 
berbagai sumber)
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T
ingginya angka HAI’s (Health care Associated Infections) 
mengakibatkan 1 dari 9 pasien yang dirawat di rumah sakit 
meninggal. Bahkan jumlah pasien yang meninggal akibat HAI’s 
merupakan akumulasi dari jumlah pasien yang meninggal akibat 

HIV/AIDS, kecelakaan kendaraan bermotor, dan kanker payudara. Sebegitu 
seriusnya sehingga HAI’s memerlukan penanganan yang serius pula dari 
semua pihak, mengingat HAI’s ini tidak hanya mengenai pasien namun 
semua orang yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan.

Institusi pendidikan keperawatan juga harus ikut berperan serta dalam 
mengurangi angka HAI’s di rumah sakit, terutama ketika institusi tersebut 

Peran Serta Institusi Pendidikan 
Keperawatan dalam Menekan Angka 
HAI’s di Rumah Sakit
Oleh : Novita Kurnia Sari, Ns., M.Kep*

menjadikan rumah sakit sebagai 
wahana praktik keperawatan. 
Jangan sampai mahasiswa yang 
sedang belajar di sana justru menjadi 
penyumbang tingginya angka HAI’s 
akibat ketidaktahuan dan kurangnya 
pengetahuan mengenai teknik 
pengendalian dan pencegahan 
infeksi yang baik dan benar. 

Beberapa penelitian menyebut-
kan tidak adekuatnya pengetahuan 
dan praktik pencegahan serta 
pengendalian penyakit oleh 
mahasiswa praktik keperawatan. 
Hanya 57% mahasiswa yang lulus 
kompetensi untuk pencegahan 
dan pengendalian infeksi. Angka 
kepatuhan cuci tangan mahasiswa 
hanya 40%. Insiden cidera jarum 
suntik dan benda tajam pada 
mahasiswa sekitar 40%-90%. 
Sepuluh persen mahasiswa terinfeksi 
TBC.  Overuse penggunaan sarung 
tangan dan underuse penggunaan 
rub untuk cuci tangan. 

Mengapa fenomena di atas dapat 
terjadi? Penulis mengidentifikasi 
setidaknya ada 3 faktor penyebab. 
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Pertama, mahasiswa sepertinya masih “jet lag”.  Materi-materi yang 
diajarkan saat kuliah masih belum “membumi”. Mahasiswa masih 
mencoba menerka apa yang akan mereka dapatkan selama praktik 
klinik. Alhasil, mereka hanya “terbengong-bengong” selama praktik 
karena tidak tahu harus melakukan apa. Apalagi jika ditambah dengan 
metode belajar selama di kuliah yang kurang inovatif sehingga 
mahasiswa sama sekali tidak dikenalkan dengan “real world” praktik 
pelayanan di rumah sakit. Kedua, tidak efektifnya role model bagi 
mahasiswa. Saat mahasiswa bingung harus melakukan apa, ditambah 
saat praktik minim sekali role model yang dapat mereka dapatkan, 
maka lengkap sudah kebingungan mahasiswa. Ketiga, regulasi di rumah 
sakit yang digunakan sebagai wahana praktik untuk pengendalian 
dan pencegahan infeksi belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga 
syarat minimal mahasiswa yang akan melakukan praktik belum sama. 

Mengingat, memang, standar pendidikan 
di Indonesia belum sama. Walaupun sudah 
ada regulasi yang menaunginya. 

So, institusi pendidikan harus dan wajib 
ambil bagian dalam menekan angka HAI’s. 
Menurut penulis ada 4 hal yang dapat 
dilakukan. Pertama, institusi pendidikan 
harus menyediakan dan memfasilitasi 
metode belajar yang “real world” dan 
benar-benar menjamin mahasiswa sudah 
memiliki pengetahuan dan kemampuan 
mencegah dan mengendalikan infeksi 
dengan adekuat. Institusi pendidikan 
juga wajib memproteksi mahasiswanya 
sebelum praktik klinik dengan vaksinasi 
dan profilaksis. Kedua, institusi pendidikan 
bekerjasama dengan rumah sakit 
mengadakan proyek kolaborasi. Proyek ini 
dapat berupa melibatkan mahasiswa dalam 
monitoring pencegahan dan pengendalian 
infeksi, praktisi pengendali infeksi di rumah 
sakit bersama dosen melakukan penelitian 
bersama maupun sharing knowledge, 
memberikan pelatihan bagi fresh graduate 
untuk menjembatani kesenjangan ilmu 
saat kuliah dan praktik, dan bersama-sama 
menyusun regulasi mengenai kompetensi 
mahasiswa pencegahan dan pengendalian 
infeksi. Ketiga, menyediakan role model 
yang efektif. Role model ini harus memiliki 
pengetahuan dan ketrampilan yang 
baik, clinical leadership yang hebat, dan 
mendorong peer feedback. Yang Keempat, 
institusi pendidikan wajib membangun 
kesadaran dan komitmen mahasiswa akan 
pentingnya menekan angka HAI’s. 

Pencegahan dan pengendalian infeksi 
akan berhasil jika semua pihak memberikan 
kontribusi optimal. Institusi pendidikan, 
rumah sakit maupun pelayanan kesehatan 
lainnya, dan mahasiswa harus ikut ambil 
bagian dalam keikutsertaan ini. Semakin 
rendahnya angka HAI’s menunjukkan 
semakin baiknya pelayanan kesehatan 
yang diberikan. Ini tanggung jawab 
besar kita untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat Indonesia. ***

(*) Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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S
elama ini, kita sering salah 
kaprah mengartikan bahwa 
Health Screening adalah 
pemeriksaan lengkap yang 

dilakukan pada seseorang atau 
pasien yang mengalami penyakit 
serius.

Padahal, pemahaman tersebut 
tidak benar. Health Screening adalah 
pemeriksaan menyeluruh dan 
periodik, meliputi riwayat penyakit, 
pemeriksaan fisik dan penunjang 

Health Screening, 
Jangan Tunda Lagi !
Seorang pasien ditemukan telah mengalami komplikasi gagal ginjal. Ternyata penyebabnya adalah 
diabetes, yang seharusnya bisa dideteksi jauh hari sebelumnya, jika melakukan health screening.

(laboratorium, radiologis, dan 
seterusnya) dengan tujuan deteksi 
dini, identifikasi faktor risiko penyakit 
dan monitoring kesehatan.

Health Screening dilakukan 
dengan pertimbangan usia, jenis 
kelamin dan faktor predisposisi 
penyakit yang dimiliki oleh seseorang. 
Ini artinya,  Health Screening lebih 
menekankan upaya pencegahan 
(preventive medicine) ketimbang 
pengobatan (curative medicine).

Satu contoh kasus, seorang 
pasien ditemukan telah mengalami 
komplikasi gagal ginjal, ternyata 
penyebabnya adalah diabetes, 
yang seharusnya bisa dideteksi 
jauh hari sebelumnya. Jadi peran 
Health Screening sebenarnya sangat 
vital. Terutama, ketika seseorang 
menderita penyakit yang tampak 
ringan dan tidak menimbulkan 
keluhan nyata (asimptomatik).
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TUJUAN HEALTH SCREENING
Health Screening terutama 

difokuskan pada upaya pencegahan: 
* Deteksi Dini

Tidak semua penyakit 
menimbulkan keluhan. Hanya 
menunggu munculnya keluhan, 
sangatlah terlambat untuk 
mencegah. Contoh gangguan 
ginjal, hati, diabetes, dan hipertensi 
umumnya tidak menimbulkan 
keluhan bila ringan, namun dapat 
dideteksi secara dini lewat Health 
Screening.
* Identifikasi Faktor Risiko

Peningkatan kolesterol, gula 
darah dan albumin dalam urin, 
bila teridentifikasi akan lebih 
memudahkan upaya pencegahan 
terhadap penyakit jantung dan 
pembuluh darah
* Monitoring

Health Screening sebaiknya 
dilakukan secara periodik dengan 
mempertimbangkan risiko paparan 
terhadap penyakit. Contoh, seorang 
perokok perlu tetap melakukan 
check up periodik terhadap risiko 
kanker paru, walaupun sebelumnya 
dinyatakan normal.

MANFAAT HEALTH SCREENING
Health Screening secara periodik 

akan menjamin produktifitas dan 
kualitas hidup yang lebih baik 
dengan mencegah penyakit serius 
yang potensial, atau yang sudah 
ada. Manajemen penyakit dapat 
dilakukan lebih dini dengan hasil 
(outcome) yang lebih baik. 

Ini berlaku bagi setiap orang, 
tanpa memandang usia, jenis 
kelamin, maupun keluhan yang ada. 
Faktor predisposisi atau paparan 
tertentu seperti kelompok perokok, 
obesitas, riwayat penyakit menurun 
dalam keluarga, usia > 40 tahun, dan 
orang dengan gaya hidup tertentu, 
direkomendasikan untuk melakukan 
Health Screening.

KAPAN SEBAIKNYA DILAKUKAN?

American Academy of Family 
Physician telah membuat suatu 
panduan berbasis bukti penelitian 
(evidence based medicine), bahwa 
usia, jenis kelamin dan jenis 
pemeriksaan tertentu dapat dijadikan 
pertimbangan, kapan dan seberapa 
sering Health Screening dilakukan. 

Tekanan darah minimal dicek 
setiap tahun untuk usia >20 tahun, 
kolesterol minimal tiap 5 tahun, 
mulai usia 20 tahun, dan tiap tahun 
untuk usia > 40 tahun.

Menurut University Clinic of 
General Internal Medicine, Health 
Screening sebaiknya dilakukan 
secara periodik (setiap tahun) untuk 
usia di atas 20 tahun. Konsultasi dan 
evaluasi fisik dapat dilakukan setiap 
waktu. Pemeriksaan parameter 
metabolik (gula darah, kolesterol, 
fungsi hati, ginjal, dll) disarankan tiap 
tahun untuk laki-laki usia >35 tahun 
dan wanita >40 tahun. Skrining 
keganasan, umumnya diperlukan 
tiap tahun untuk usia > 50 tahun.

Petunjuk di atas harus dipahami 
sebagai suatu acuan, sehingga usia 
tidaklah mutlak menjadi patokan 
kapan harus melakukan Health 
Screening. Seseorang yang telah 
memiliki faktor risiko penyakit 
tertentu sudah selayaknya 
melakukan Health Screening lebih 
dini atau lebih sering. Bila terdapat 
keraguan menentukan jadwal dan 
jenis Health Screening yang tepat, 
lakukanlah konsultasi dengan dokter 
terlebih dulu.

PERSIAPAN SEBELUM HEALTH 
SCREENING

Persiapan yang diperlukan 
sebelum melakukan Health Screening 
berbeda-beda pada tiap orang.  
Tergantung kondisi pasien dan jenis 
pemeriksaan. Jadi lebih baik jika 
melakukan konsultasi dengan dokter 
terlebih dulu.

Penting diingat, kesehatan yang 
prima adalah investasi yang tak 
ternilai harganya. ***
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G
angguan spektrum autisme 
(GSA) mengkhawatirkan para 
orangtua yang memiliki anak 
usia batita maupun anak 

yang berusia lebih besar. Karena GSA 
berdampak terhadap perkembangan dan 
fungsi anak sehari-hari. Anak dengan 
GSA tampak mengalami kesulitan dalam 
berkomunikasi baik verbal maupun non-
verbal sehingga berdampak terhadap 
kemampuan mereka untuk menjalin 
interaksi dua arah. Sebagaimana arti kata 
AUTIS yang berasal dari bahasa Yunani 
“auto” yang berarti sendiri, ditujukan 
pada seseorang yang menunjukkan 
gejala hidup dalam dunianya sendiri. 
Mereka memang cenderung hidup dalam 
dunia mereka sendiri, sehingga tampak 
asik bermain sendiri atau tampak aktif 
berlari atau menghindari kontak dengan 
lingkungan sekitarnya. 

Gangguan autistik didefinisikan 
sebagai gangguan perkembangan 
dengan tiga ciri utama, yaitu gangguan 

Hingga saat ini, Autisme masih merupakan fenomena yang menyimpan banyak rahasia. Pemberian penanganan 
secara terpadu, intensif, dan dimulai sejak usia dini akan memberikan hasil yang positif, yaitu membantu anak-
anak GSA untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan belajar berbagai kemampuan kognitif.

Pelatihan Penanganan Holistik Pada 
Anak Berkebutuhan Khusus
Terutama Autisme

pada interaksi sosial, gangguan pada 
komunikasi, dan keterbatasan minat 
serta kemampuan imajinasi.  

Penyebab autism adalah gangguan 
neurobiologis yang mempengaruhi 
fungsi otak sedemikian rupa sehingga 
anak tidak mampu berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan dunia luar secara 
efektif. Anak autism juga mengalami 
kesulitan dalam memahami bahasa dan 
berkomunikasi secara verbal, kadang 
anak autism menangis, tertawa atau 
marah-marah tanpa sebab, dan kadang 
ada yang berputar-putar, mengepak-
ngepakkan tangan seperti sayap, 
berjalan berjinjit dan lain sebagainya. 

Dari segi penanganan bagi anak-anak 
dengan Gangguan Spektrum Autis (GSA), 
sangat disadari pentingnya penanganan 
dini yang terpadu, yaitu melibatkan 
penanganan di bidang medis, psikologis, 
dan pendidikan. Pemberian penanganan 
secara terpadu, intensif, dan dimulai sejak 
usia dini memang memberikan hasil yang 

positif, yaitu membantu anak-anak GSA 
untuk beradaptasi dengan lingkungannya 
dan belajar berbagai kemampuan 
kognitif. Namun demikian, sebagian besar 
penanganan yang ada lebih menekankan 
pada kekurangan atau defisit dari anak-
anak ini dan berusaha mengarahkan mereka 
menjadi seperti anak-anak normal.  

Berkaitan dengan mayoritas penanganan 
bagi anak-anak GSA,  yang berusaha 
mengarahkan mereka menjadi seperti anak-
anak normal. Padahal, kriteria anak normal 
merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan. 
Sampai saat ini belum ditemukan titik temu 
dari berbagai pandangan tentang tingkah 
laku normal dan abnormal. 

Selain itu, penanganan yang 
mengarahkan anak-anak GSA untuk 
menjadi normal memberikan dampak 
psikologis yang negatif. Karena selalu 
dibandingkan dengan anak- ”normal”, secara 
psikologis anak-anak GSA merasa tidak 
diterima sebagaimana adanya. Akibatnya, 
mereka merasa tertekan, mudah frustrasi, 

WARTA
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Individu autistik berbeda dengan  individu lain sehingga perlu didekati 
dengan pendekatan humanistik yang memandang mereka sebagai 
individu yang utuh dan unik, (Zelan, 2004). 

Istilah ‘spektrum’ dalam GSA menunjukkan 
bahwa kondisi GSA mempunyai variasi yang 
sangat luas baik dalam aspek manifestasi baik 
gejala klinis, keterampilan dan hendaya atau 
disabilitas anak dengan GSA tersebut. Dengan 
demikian, intervensi yang diberikan juga 
sangat bervariasi tergantung kebutuhan anak 
masing-masing. 

Pada umumnya pendekatan intervensi 
dapat dilakukan dengan pendekatan 
psikofarmakologis yaitu dengan menggunakan 
obat-obatan yang bertujuan untuk mengurangi 
gejala klinis yang mengganggu kemampuan anak 
untuk menerima proses pembelajaran seperti perilaku 
hiperaktif, impulsif, agresif dan juga suasana perasaan 
yang tidak stabil (iritabel). Pendekatan kedua adalah intervensi 
psikososial, berupa stimulasi dengan terapi perilaku, psikoedukasi 

orangtua atau pendekatan lainnya yang bertujuan untuk menstimulasi 
anak agar dapat mengejar proses perkembangannya yang terlambat.

Semua Intervensi yang diberikan mempunyai tujuan agar anak 
dapat berfungsi seoptimal mungkin seperti anak 

seusianya, serta mengurangi berbagai masalah 
perilaku dan emosi lainnya sehingga anak dapat 
beradaptasi terhadap berbagai lingkungan 
dalam kehidupannya. Orangtua diharapkan 
mampu mengerti kondisi GSA yang dialami 
oleh anaknya sehingga mampu menerima anak 
mereka apa adanya dan selalu mendukung 
tumbuh kembangan anak ke arah yang positif. 

Dengan demikian tekanan terhadap anak 
berkurang sehingga anak dapat berkembang dan 

mencapai kualitas hidupnya yang lebih baik. Oleh 
karena itu, orangtua diharapkan berperan aktif dalam 

proses intervensi dan mau bekerjasama dengan dokter 
yang merawat anak, dengan demikian setiap kemajuan 

atau ketidakmajuan dalam proses tersebut dapat didiskusikan 
bersama. ***

Pendekatan Humanistik

memiliki konsep diri yang negatif, dan 
semakin sulit menyesuaikan diri dengan 
lingkungan sosialnya. 

Mereka merasa sangat tidak 
nyaman bila dipandang sebagai individu 
yang tidak normal serta hanya dinilai 
berdasarkan defisit yang dimiliki. 
Mereka juga tidak menginginkan diri 
mereka diubah menjadi individu normal. 
Beberapa otobiografi yang ditulis oleh 
individu GSA menggambarkan kesulitan 
yang mereka alami akibat lingkungan 
yang lebih memfokuskan pada defisit dan 
‘keanehan’ yang mereka miliki. Mereka 
berpendapat bahwa autisme seharusnya 
dipandang sebagai perbedaan, bukan 
abnormalitas. Dengan demikian autisme 
dapat dipahami dari sudut pandang yang 
berbeda dan lebih positif. 

10 diagnosis terbesar
Di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 

sendiri, Autisme masuk di dalam 10 
diagnosis terbesar Ikeswar pada tahun 
2014, sehingga pada semester pertama 
tahun 2015, Ikeswar mengembangkan 
layanan holistik dalam bentuk inovasi 
pengembangan layanan terpadu dan 
komprehensif, pada anak autisme 
dengan berbasis penelitian. Tujuannya 
agar tercapai penanganan yang tepat 
dan hasil yang optimal. 

Agar tercapai peningkatan 
pemahaman dari profesional pemberi 

asuhan pada anak dengan gangguan 
autisme, perlu inhouse training 
khusus untuk mempelajari lebih baik 
lagi, penanganan secara terpadu dan 
komprehensif pada anak dengan 
gangguan autisme, terutama untuk 
pemahaman pelayanan antara  psikiater 
dan terapis. Maka pada hari Jum’at, 
11 Desember 2015, bertempat di Aula 
Diklat RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 
diadakan pelatihan Penanganan 
Holistik Pada Anak Berkebutuhan 
Khusus, Terutama Pada Anak Dengan 
Autisme. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang 
proses penanganan anak dan remaja 

secara terpadu dan komprehensif, terutama 
pada anak dengan gangguan autisme.

Peserta pelatihan sejumlah 60 peserta 
yang terdiri dari ; Psikiater, Spesialis Syaraf, 
Spesialis Anak, Dokter Umum, Semua 
profesional pemberi asuhan di Ikeswar. 

Sebagai narasumber, Dr. dr. Sasanti, 
SpKJ (K) memberikan materi ; Bimbingan 
Implementasi Penatalaksanaan Pasien Pada 
anak ABK ; Peran Profesional Pemberi 
Asuhan (Psikiater, Dokter anak/ Spesialis 
Lain, Psikolog Perawat, OT, TW, Fisioterapi, 
Sosio Walker) bagi anak ABK (Autisme, ADHD, 
RM.); serta Penatalaksanaan Komprehensif 
Pada Anak dengan gangguan Autisme, 
ADHD, RM. ***
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Unit kerja yang memberikan 
layanan rehabilitasi psikososial 
yang dibutuhkan oleh 

penderita gangguan mental  untuk 
mengembalikan fungsi sosial dan 
ketrampilan sesuai minat dan 
bakatnya adalah Instalasi Rehabilitasi 
Psikososial. Rehabilitasi psikososial 
merupakan serangkaian usaha yang 

Integrated Farming System

terkoordinasi atas upaya medis, 
sosial, edukasional dan vokasional 
untuk melatih kembali seseorang 
yang memiliki hambatan agar 
dapat berfungsi kembali seoptimal 
mungkin.

Terapi kerja dan terapi 
resosialisasi merupakan bentuk 
terapi yang diberikan kepada 

rehabilitan RSJ Prof. Dr. Soerojo 
Magelang. Untuk mengembangkan 
terapi kerja yang selama ini berjalan, 
Selasa, 10 Februari 2015 lalu RSJ 
Prof. Dr. Soerojo Magelang bersama 
Fakultas Peternakan Universitas 
Gajah Mada Yogyakarta dan PT Eka 
Farma Semarang menandatangani 
Nota Kesepakatan Kerjasama 
tentang Pengembangan Integrated 
Farming System Sebagai Alat Terapi 
dan Melatih Keterampilan bagi 
Penderita Gangguan Mental.  

Selain sebagai alat terapi, 
nantinya program ini juga sebagai 
tempat belajar mengajar mahasiswa 
Fakultas Peternakan Universitas 
Gadjah Mada. 

Kerjasama ini bertujuan sebagai 
sarana para rehabilitan RSJ 
Prof. dr. Soerojo Magelang untuk 
mengembangkan keterampilan 
usaha beternak kambing maupun 
unggas. ***

Sebagai bentuk kepedulian dari RSJ Prof Dr Soerojo 
Magelang terhadap Autisme, Instalasi Kesehatan 
Jiwa Anak & Remaja RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 

telah mengembangkan pelayanan dengan menciptakan 
produk layanan komprehensif pada anak dengan gangguan 
autisme, dengan berbasis penelitian. Tujuannya, untuk 
membantu mereka agar mendapatkan lingkungan yang 
lebih bersahabat, diperhatikan, didengarkan, dan tidak ada 
lagi penerimaan dan perlakuan buruk terhadap mereka, 
dan mereka mendapatkan perhatian dan hak yang sama 
dengan orang lain.

Dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2015, produk 

Pembukaan 
Klinik Melati

KALEIDOSKOP 2015

1

2
layanan komprehensif pada anak dengan gangguan autisme telah 
diresmikan dalam bentuk klinik dengan nama “Klinik Melati” dan 
dibuka untuk melayani masyarakat umum. Kinik Melati ini didirikan 
untuk dapat memberikan program terapi yang menyeluruh dan 
terpadu, mendapatkan gambaran komprehensif dari pasien 
dengan gangguan spektrum Autisme, membantu anak autisme 
mendapatkan layanan dan perhatian khusus baik lingkungan, 
perhatian, penerimaan dan hak yang sama dengan orang lain. 
Dengan dibukanya Klinik Melati ini, diharapkan gangguan autisme 
pada anak dapat ditangani dengan tepat dan hasil yang optimal 
serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
kesehatan jiwa anak & remaja, khususnya autisme. ***
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Dari survey pada 50% sekolah di Kota Magelang mulai 
dari PAUD sampai SMA pada Juni 2014 didapat 
perbandingan jumlah anak dan remaja bersekolah 

yang bermasalah di Kota Magelang 2 kali lipat dengan 
prevalensi gangguan mental emosional yang ada di Jawa 
Tengah. Sedangkan angka kunjungan ke Ikeswar pada 
tahun 2014 perhari rata-rata hanya 29 orang.

Melihat fenomena tersebut, promosi preventif 
terhadap masalah yang terjadi pada anak dan remaja 
sangat diperlukan. Guru, sebagai pengganti orang tua 

Promosi Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan 
Remaja Untuk Guru di Kota Magelang

di sekolah, dipandang mempunyai 
peranan yang sangat penting untuk ikut 
menangani hal tersebut. Namun tentu 
harus mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang konsep perkembangan 
anak dan remaja serta penanganan 
masalahnya.

Sebagai tindak lanjut, RSJS 
mengadakan kegiatan CPD (Continuitas 
Professional Development) tentang 
Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa 
Anak dan Remaja di sekolah terhadap 

300 guru di kota Magelang. Bentuk kegiatannya adalah 
pengenalan layanan kesehatan jiwa anak dan remaja di 
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dan Edukasi Ilmiah tentang 
Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja di sekolah, 
pelatihan deteksi dini masalah kesehatan jiwa anak dan 
remaja di sekolah, dan diskusi. Tujuannya, meningkatkan 
pengetahuan guru agar mampu menciptakan lingkungan 
yang dapat mendorong proses perkembangan kesehatan 
jiwa anak dan remaja secara optimal. ***

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menggelar halal 
bi halal bersama dengan komunitas anak Punk kota 
Magelang pada  hari Senin 27 Juli 2015. Mengingat 
bahwa mereka ada di sekitar kita, dengan ciri khasnya 
sendiri. Di usia mereka yang umumnya remaja, sangat 
rentan terhadap pengaruh teman, lingkungan sekitar. 
Menjadi sangat penting bahwa keluarga, terutama 

Halal Bi Halal Bersama dengan 
Komunitas Anak Punk orang tua, memberikan kasih sayang, didikan dan 

tauladan, termasuk melakukan pendekatan persuasif 
dan memberikan perhatian yang cukup agar mereka 
berkembang menjadi remaja yang berkepribadian 
baik. Selain mengundang komunitas anak punk 
Magelang, kegiatan tersebut juga dihadiri seluruh 
civitas hospitalia, Dewan Pengawas, Karyawan KPRI 
BINSRA untuk belajar bersama mengenai kehidupan 
anak punk. ***

3

4
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Akhir bulan Juli lalu tiga paslon Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Magelang menjalani 
tes kapasitas mental dan bebas NAPZA di 

Gedung Kapasitas Mental RSJ Prof. Dr. Soerojo 
(RSJS) Magelang. Tes ini menjadi salah satu 
proses yang wajib dilaksanakan pasangan calon  
(paslon) untuk mengikuti tahapan Pemilihan 
Kepada Daerah (Pilkada).

Hasil pemeriksaan kesehatan mental ini 

Tes Kapasitas Mental
Calon Pemimpin Kota Magelang

Mengusung tema “Dignity 
in Mental Health”, 
Pekan Olahraga dan 

Kesenian Rehabilitasi Mental 
(PORKESREMEN) dan JAMBORE 
Kesehatan Jiwa (KESWA) V tahun 
2015 ini digelar di Samarinda, 
Kalimantan Timur, merupakan 
rangkaian acara peringatan Hari 
Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) 
yang jatuh pada 10 Oktober.  

Sebagai tuan rumah, RS Jiwa 
Daerah Atma Husada Mahakam 
Prov. Kalimantan Timur. Kontingen 
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 
sendiri membawa 7 rehabilitan 
dan 12 pendamping termasuk tim 
medis. 

Kegiatan berlangsung sejak 
30 September hingga 3 Oktober 

PORKESREMEN & JAMBORE Kesehatan Jiwa

5

6

selanjutnya akan menjadi rekomendasi apakah 
ketiga paslon tersebut memenuhi syarat atau 
tidak untuk meneruskan tahapan Pilkada 
selanjutnya.

Tes kapasitas mental ini tidak sekadar untuk 
menakar kejiwaan, tapi lebih kepada tindakan 
preventif yang mengacu pada kapasitas mental 
orang yang bersangkutan. Selain itu, tim medis 
juga melakukan pemeriksaan atas kandungan 
NAPZA pada tubuh masing-masing paslon 
meliputi enam parameter yakni amphetamin, 
benzodiazepam, mariyuana, coccain, morfin, dan 
alkohol. ***

2015 ini bertujuan sebagai upaya mempromosikan kesehatan jiwa kepada 
masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan jiwa sesuai budaya 
dan kondisi setempat. Secara khusus, untuk meningkatkan kerjasama 
antar institusi pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia, memperkuat 
jejaring pemberi layanan kesehatan jiwa, meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan jiwa.

Pada event kali ini, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menorehkan 
beberapa prestasi: Juara II Bola Volley Putra,  Juara Harapan 1 Futsal, 
Juara II Baca Puisi, Juara II Pentas Seni, Juara II Bazaar/pameran, Juara III 
Devile, Juara II Fun Game.  ***
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INFO SEHAT

K
adang kita tidak sadar, ling-
kungan sekitar kita sebenarnya 
tidak selalu bersih atau bebas 
dari sumber–sumber penyakit 

berupa virus, bakteri, protozoa, jamur, 
cacing, kutu. Bahkan, serangga (nyamuk 
aedes aegypti) dan hewan peliharaan 
pun memiliki potensi membawa bibit 
penyakit. Hanya saja, virus dan bakteri 
merupakan penyebab utama penyakit/ 
infeksi di sekitar kita. Namun, anca-

Pencegahan Penyakit Infeksi 
Virus & Bakteri

man dari terjangkitnya virus dan bakteri 
yang menyebabkan infeksi bisa dicegah 
bila disiplin menerapkan langkah-lang-
kah pencegahan.

Penyebaran Virus/Bakteri

1. Melalui Udara
Secara umum, udara merupakan 

fasilitator terjadinya infeksi akibat virus 
atau bakteri yang masuk melalui salu-
ran pernafasan hingga ke paru-paru. 
Contoh paling sederhana adalah influ-
enza, hingga radang paru-paru. Bah-
kan, penularan penyakit tuberculosa 
(TBC) paru-paru yang disebabkan oleh 
bakteri dapat terjadi melalui udara.TBC 
menyebar melalui doplet bercak-bercak 
(milik penderita TBC) yang terbang 
di udara dan masuk ke dalam tubuh. 
Jika berkembang melalui darah, virus 
ini bisa mengakibatkan TBC usus,TBC  
tulang,TBC otak dan TBC kulit.

Gejalanya ; Batuk yang tidak sem-
buh-sembuh, demam.

Pencegahan ; Senantiasa mening-
katkan daya tahan tubuh, makan dan 
istirahat (tidur) yang cukup, berolahra-
ga, dan minum vitamin atau suplemen.

2. Melalui Makanan/Minuman
Virus dan bakteri penyakit menular 

juga ditularkan melalui perantaraan ma-
kanan dan minuman yang telah terkon-
taminasi bibit penyakit seperti thypus, 
hepatitis A, dan diare.
Gejalanya :

Typus: biasanya akan menimbulkan 
mual, perut tidak enak, tidak nafsu ma-
kan, demam, dan susah buang air besar, 
disertai suhu panas tinggi di malam hari 
dan pada siang hari turun.

Diare: gejalanya terlihat ketika dii-

Ancaman dari terjangkitnya virus dan bakteri yang menyebabkan infeksi bisa dicegah bila disiplin 
menerapkan langkah-langkah pencegahan.

kuti dengan muntah-muntah dan dehi-
drasi, penderita harus segera memper-
oleh asupan cairan melalui infus.

Hepatitis A: gejalanya terlihat pada 
deman dan adanya rasa nyeri di ulu 
hati, mual-mual, kencing seperti air teh, 
mata kuning, buang air besar pucat. 
Kalau sudah begini, penderita harus is-
tirahat total, dan hanya mengkonsumsi 
makanan yang bersih, lunak dan tidak 
berlemak.
Pencegahan

Masak dan sajikan makanan dengan 
aman. Tutuplah makanan dengan ra-
pat agar tidak dihampiri lalat. Pastikan 
membeli makanan dari sumber terper-
caya. Makanan harus bersih dan tahu 
benar cara mengolahnya. Lebih baik 
dan paling aman adalah makanan yang 
diolah sendiri. Jika makan di luar, pas-
tikan tempatnya bersih dan cara men-
gelola makanan, yang juga benar.

3. Melalui Darah dan Hubungan 
Sexual

Hepatitis B, C dan HIV biasanya dit-
ularkan melalui kontak darah langsung 
seperti tranfusi darah, dan pemaka-
ian jarum suntik secara bersama (pada 
pengguna narkoba dan pembuatan 
tatto). Virus hepatitis B,C dan HIV juga 
tersebar melalui hubungan seksual 
tidak sehat, dengan penjaja sex atau 
gonta ganti pasangan.

Pencegahan
Lakukan skrining. Jika terlihat ge-

jala, segera obati karena bisa merusak 
organ tubuh, dan dalam jangka panjang 
akan mengakibatkan kematian. Jika 
harus tranfusi darah, lakukan di rumah 
sakit atau PMI. Lakukan skrining ulang, 
jangan sampai pasien tercemar. ***
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Selamat Datang di Klinik VCT 
RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

P
elayanan VCT HIV sejatinya merupakan implementasi 
nyata dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pembangunan Yang Berkeadilan yang meliputi 
tiga unsur penting yaitu :

1. Program pembangunan pro rakyat
2. Keadilan untuk semua (Justice for All)
3. Pencapaian tujuan pembanguna Millenium (Millennium 

Development Goals-MDGs)

Sedangkan kebijakan pemerintah khusus pada pencapaian 
tujuan pembangunan Milenium difokuskan pada :
1. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan
2. Program pendidikan dasar untuk semua
3. Program pencapaian kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan
4. Program penurunan angka kematian anak
5. Program kesehatan ibu
6. Program pengendalian HIV-AIDS, malaria, dan penyakit 

menular lainnya
7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup

8. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan 
Pembanguan Milenium

Selaras dengan kebijakan pemerintah, kemudian 
dikeluarkan regulasi internal rumah sakit yang mendukung 
pembangunan Milenium yaitu Kebijakan Direktur Utama 
tentang Pelayanan HIV. Berdasar pada regulasi-regulasi di 
atas tim MDG’s yang dipimpin drg. Rina Kusumawati itu Plt. 
Kepala Bidang Medik bertekad memberikan layanan VCT 
yang berkualitas bagi masyarakat dengan mengedepankan 
prinsip kerahasiaan, dengan 3 tujuan utama yaitu :
1. Mencegah terjadinya penularan HIV kepada pasangan 

atau orang lain
2. Mencegah penularan ulang HIV dan penularan infeksi 

lain dari orang dengan HIV-AIDS (ODHA)
3. Meningkatkan kualitas hidup serta rencana masa depan

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus 
yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang 
yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi 
oportunistik. Meskipun penanganan yang telah ada dapat 

LAPORAN KHUSUS
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memperlambat laju perkembangan virus, namun 
penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. 
Acquired Immunodeficiency Syndrome atau disingkat 
AIDS merupakan sekumpulan gejala dan infeksi yang 
timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh 
manusia akibat infeksi virus HIV. Sebelum seseorang 
bisa dikatakan terkena  HIV-AIDS  pasien akan 
mengalami gejala-gejala sebagai berikut :
1. Penderita akan mengalami demam tinggi yang 

berkepanjangan 
2. Penderita akan mengalami napas pendek, batuk, 

nyeri dada dan demam, kehilangan nafsu makan, 
mual dan muntah

3. Diare kronis 
4. Batuk berekepanjangan
5. Esofagitis ; peradangan pada kerongkongan 

(esofagus), penyakit ini terjadi karena 
infeksi jamur (kandidiasis) atau virus (herpes 
simpleks-1 atau virus sitomegalo) dan stomatitis 
berkepanjangan

6. Pembengkakan kelenjar getah bening diseluruh 
tubuh (dibawah telinga, leher, ketiak, dan lipatan 
paha)

7. Sakit kepala
8. Sulit berkonsentrasi
9. Respon anggota gerak melambat
10. Sering nyeri dan kesemutan pada telapak tangan 

dan kaki
11. Mengalami penurunan tekanan darah
12. Terjadi serangan virus cacar air dan cacar api

13. Infeksi jaringan kulit rambut
14. Kulit kering dengan bercak-bercak.

Adapun cara penularan HIV-AIDS adalah sebagai berikut :
1. Hubungan seks
2. Transfusi darah
3. Penggunaan jarum berulang (akupuntur, jarum tattoo, jarum 

tindik, jarum suntik)
4. Antara ibu dan bayi selama masa hamil, kelahiran dan masa 

menyusui.
Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV-AIDS 
adalah dengan :
1. Hindari seks bebas
2. Setia pada pasangan/jangan berganti-ganti pasangan seksual
3. Gunakan kondom 
4. Untuk kelompok resiko tinggi jangan menjadi donor darah
5. Seorang ibu yang didiagnosa positif HIV sebaiknya jangan 

hamil.
6. Penggunaan jarum suntik sekali pakai
7. Jauhi narkoba.

Tahapan krisis yang mungkin timbul dan dialami oleh penderita 
HIV-AIDS meliputi hal-hal berikut : 
1. Fase awal/fase I, akan muncul masalah-masalah 

diantaranya :
a. Munculnya emosi yang intens 
b. Krisis masalah personal, pekerjaan, sosial dan 
   ekonomi
c. Pada jangka waktu tertentu bisa muncul stres akut

2. Fase II, akan muncul ketidakteraturan meliputi:
a. Intensitas emosi semakin meningkat 
b. Perasaan tidak berdaya, putus asa, tidak aman dan          
   tidak mampu berbuat apa-apa 
c. Muncul gejala stres yangg bisa mengganggu fungsi 
   fisik, emosional, sosial dan perilaku
d.Adanya gangguan tidur, gelisah, dan perasaan tidak         

aman (insecure).

LAPORAN KHUSUS
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3. Fase III, Panik meliputi perasaan:
a. Menolak kenyataan atau denial
b. Muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri
c. Mengisolasi/mengasingkan diri untuk menghindari             

stigma negatif dari masyarakat daripada mencari                 
bantuan

4. Fase IV: Gagal Pecahkan masalah
a. Langkah pemecahan masalah yang tidak tepat dan          

       tidak realistis, menjadikan masalah menjadi 
   semakin besar dan semakin kompleks.
b. Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) tidak mampu 
   memanfaatkan layanan yang tersedia, yaitu untuk 
   pengobatan infeksi HIV, perawatan dan dukungan

Pendekatan yang humanis
Sebegitu seriusnya krisis yang muncul dan dialami oleh penderita 

HIV-AIDS maka dukungan konselor sangat penting 
baik pada tahap pre test, paska test maupun pada 
tahap terapi lanjut. Berdasar pada latar belakang 
krisis tersebut Klinik VCT HIV Rumah Sakit Jiwa 
Prof. Dr. Soerojo Magelang bertekat menyediakan 
layanan kesehatan pengendalian HIV-AIDS 
yang berkualitas dari staf yang berdedikasi dan 
profesional dengan menggunakan pendekatan 
yang humanis bagi masyarakat. 

Klinik VCT berada di area Pelayanan Instalasi 
Rawat Jalan, menyatu dengan pelayanan rawat jalan 
yang sudah lebih dulu setia memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Klinik VCT memiliki tiga 
program unggulan yaitu Pelayanan VCT (Voluntery 
Conselling and Testing HIV atau Konseling dan 
Testing HIV Sukarela, Pelayanan PITC (Provider 
Inisiatif Testing and Conselling HIV) atau Konseling 
dan Testing HIV Inisiatif Petugas dan VCT Mobile 
(Pelayanan VCT bergerak). Pelayanan Klinik VCT 
HIV dapat diakses oleh masyarakat umum dengan 
menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Klinik VCT dalam memberikan pelayanan 
pengendalian HIV-AIDS membangun  jejaring 
kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota 
Magelang khususnya Seksi Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Rumah 
Sakit Umum Tidar Kota Magelang, Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Temanggung, Lembaga 
Sosial Masyarakat dan Kelompok Pendukung 
Sebaya yang ada di Kota/Kabupaten Magelang 
dan sekitarnya. Kepala Seksi Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl) 
Dinas Kesehatan Kota Magelang, Diyah Agung 
menyambut positif dan memberikan apresiasi 
atas dibukanya pelayanan VCT di RSJ. Prof. Dr. 
Soerojo Magelang seperti disampaikan pada saat 
memberikan pelatihan SIHA (Sistem Informasi HIV-
AIDS) di Instalasi Rawat Jalan beberapa waktu lalu.

Ungkapan dukungan senada juga disampaikan 
oleh LSM Be Positif Magelang yang peduli dan 
aktif melakukan sosialisai pengendalian HIV-AIDS 
di kota/Kabupaten Magelang pada saat melakukan 
kolaborasi pelayanan VCT Mobile di Meteseh, Kota 
Magelang pada pertengahan Bulan Oktober 2015.

Semoga kehadiran Klinik VCT RSJ. Prof. Dr. 
Soerojo Magelang dapat memberikan makna dan  
mampu menjawab tantangan kebutuhan akan 
pengendalian HIV-AIDS, senantiasa berkolaborasi 
sinergis dengan jejaring pelayanan serta menjadi 
salah satu pilihan masyarakat untuk berkonsultasi 
dan melakukan test HIV, sehingga penentuan 
status dapat dilakukan sedini mungkin dan harapan 
hidup orang dengan HIV-AIDS (ODHA) akan lebih 
baik. ***  

(Siswanto - Dihimpun dari berbagai sumber)

LAPORAN KHUSUS
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Dr. Bambang Prabowo, M.Kes 
Direktur Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 

Sejatinya, standar-standar yang dijadikan komponen 
penilaian dalam survey akreditasi adalah untuk 
dipenuhi dan diimplementasikan dalam jangka 
panjang, bukan hanya pada saat survey akreditasi. 
Dan yang terpenting, the priority is quality and 
patient safety.

Akreditasi Adalah 
Langkah Awal

MOMENT

A
kreditasi merupakan suatu pengakuan yang diberikan 
pemerintah kepada rumah sakit karena telah 
memenuhi standar yang ditetapkan. Rumah sakit 
yang telah terakreditasi artinya mendapat pengakuan 

dari pemerintah bahwa semua hal yang ada di dalamnya sudah 
sesuai dengan standar. Baik sarana dan prasarana yang dimiliki 
rumah sakit, maupun prosedur yang dilakukan kepada pasien. 
Dalam hal ini, tingkat paripurna adalah tingkat kelulusan 
akreditasi tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit.

Untuk mendapatkan tingkat kelulusan akreditasi yang baik, 
diperlukan adanya kerja sama antar semua pihak di rumah 
sakit. Semua staf rumah sakit, mulai dari pimpinan puncak 
sampai staf lapis terbawah harus memiliki kesamaan semangat, 
pemahaman, visi misi dan kerja keras dalam mewujudkannya. 

Perubahan standar yang terdapat dalam akreditasi versi 
2012 ini, sebenarnya lebih diutamakan terhadap peningkatan 
mutu pelayanan RS, bukan semata-mata pada sertifikat 
kelulusan akreditasi.

“Intinya adalah merubah perilaku kerja, yang tadinya belum 
berdasarkan standar, sekarang harus sesuai dengan standar 
yang telah ditentukan, dalam hal ini oleh Komite Akreditasi 
Rumah Sakit (KARS),” jelas Direktur Utama RSJ Prof. Dr. 
Soerojo Magelang dr. Bambang Prabowo, MKes. 

“Sasaran utamanya adalah keselamatan pasien (patient 
safety). Nah, untuk mencapai patient safety itu, tentu kita akan 
melakukan langkah-langkah bagaimana supaya pelayanan 
ini terakreditasi, sesuai dengan standart/kaidah-kaidah 
pelayanan medik, keperawatan, manajemen, dsb. Dengan 
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adanya standart akreditasi yang telah ditetapkan 
sedemikian rupa, kita harus patuh. Kedepannya nanti, 
setelah terakreditasi harapan saya bisa meminimalisir 
kesalahan, merasionalisasikan penggunaan resources. 
Memastikan bahwa manfaat akreditasi dapat dirasakan 
oleh semua lini RS (kendali mutu, kendali biaya, 
kepuasan staf, kepuasan pasien, kepuasan organisasi)

Jadi menurut saya, akreditasi itu sebetulnya 
merupakan langkah awal, bukan akhir perjuangan, 
atau akhir dari suatu pekerjaan. Intinya lebih ke arah 
bagaimana mengimplementasikan semua tools yang 
diberikan KARS dalam kegiatan sehari-hari. “

Smart Human Resources
Setelah masa akreditasi 2007 berakhir per 3 

Februari 2015, maka semangat untuk meraih akreditasi 
itu dimulai lagi untuk mencapai tahap lolos akreditasi 
versi 2012. Perjalanan menuju akreditasi 2012 ini juga 
proses yang panjang dan penuh perjuangan. Maka 
dimulailah rentetan persiapan itu. Dari rapat direksi, 
kemudian sosialisasi ke karyawan mengenai pentingnya 
akreditasi, pentingnya pelayanan yang terstandarisasi, 

MOMENT

dan mulai menetapkan siapa saja yang berkompeten 
dan memiliki minat, menjadi motor penggerak. 

Yang terberat dari sebuah proses adalah memulai 
langkah pertama. 

“Pada awalnya kalau gerakan belum dimulai kan, 
‘aaahh...nanti dulu lah.’ Tapi kalau sudah berjalan, baik 
itu para manajerial leader, struktural leader kita ajak, 
juga akan berjalan dengan baik. Yang paling penting 
adalah harus ada komitmen bersama untuk mencapai 
akreditasi.”

Sekitar satu tahun persiapan, diakui dr. Bambang, 
“Temen-teman RSJS Magelang luar biasa. Human 
Resources di RSJS itu nggak main-main lho. Orangnya 
pinter-pinter. Tinggal bagaimana kita mau mendorong, 
memotivasi dan mengajak mereka.”

Ada pendapat bahwa mengelola orang – orang 
pintar itu jauh lebih susah. 

“Saya rasa tidak. Justru malah seneng. Dengan 
filosofi hidup yang saya miliki, bahwa staff saya lebih 
pintar, itu membuat pekerjaan saya terasa ringan 
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lho. Ibaratnya, saya baru ngomong sepatah dua patah 
kata, mereka sudah tau, ooo...arahnya nanti mau kesini. 
Karena kadang saya belum terpikir pun mereka sudah 
mulai, dan tinggal mengkoordinasikan. Yang penting 
kita akomodir. Dan memberikan keleluasaan untuk 
mengungkapkan idenya. Idenya kita akomodir, tapi kita 
juga memberi warning. Misalnya saya sampaikan, idenya 
bagus sekali, tapi jika nanti dilaksanakan, resikonya akan 
seperti ini. Kalau resikonya kecil, kenapa tidak? Karena 
setiap keputusan pasti ada resikonya. Jadi saya rasa, 
mengelola smart human resources itu menyenangkan, 
tapi memang harus diberikan ruang untuk tumbuh, untuk 
berinovasi, dsb.” 

Motivasi dengan kalimat sederhana
Upaya akreditasi didasarkan kepada tujuan 

pencapaian kepuasan pasien, staf dan organisasi. 
Sebagaimana diketahui, standar akreditasi 2012 ini 

mirip dengan standar akreditasi internasional. Dalam 
standar akreditasi 2012, terdapat 4 kelompok standar 
yang terdiri dari 1.048 elemen yang akan dinilai. 
Keempat kelompok standar akreditasi rumah versi 
2012 yaitu: kelompok standar pelayanan berfokus 
pada pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit, 

MOMENT

sasaran keselamatan pasien rumah sakit dan sasaran 
Millenium Development Goals. 

Dengan adanya kerjasama dan semangat yang 
sama tinggi dari semua pihak di rumah sakit, bukan 
hal mustahil akan terciptanya layanan kesehatan 
berkualitas tinggi bagi masyarakat.

Namun dalam setiap proses pasti ada tantangannya. 
“Kita sempat berpikir, bisa nggak ya? Itu tantangan 

yang paling luar biasa. Makanya di setiap rapat 
pembekalan, rapat pengarahan, saya selalu uraikan 
kata-kata motivasi dengan kalimat-kalimat sederhana. 
Yang lain bisa kok, masa kita nggak bisa? Wong kita 
juga sama, nggak kalah dengan mereka. Saya juga 
bilang, ayo kita buat sejarah. ‘Bahwa tahun 2015, 
saya ikut terlibat dalam akreditasi rumah sakit lulus 
paripurna.’ Sepertinya bahasa yang sederhana itu 
membuat motivasi yang besar bagi mereka.”

Yang kedua, mengkoordinasikan satu pokja dengan 
yang lain. “Egosektoral pasti muncul. Hingga kadang 
terjadi salah komunikasi, salah persepsi. Tapi tak 
harus dihadapi dengan marah, toh bisa diselesaikan 
dengan baik. Kalau anak buah salah melakukan 
tindakan, yang salah itu yang memerintah. Makanya 
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MOMENT

dalam memberikan instruksi harus jelas. Saya pun 
mengakui itu,” ungkapnya.

Hambatan lainnya, dalam hal infrastruktur. 
“RSJ Soerojo memiliki gedung-gedung yang sudah 
terbilang kuno, tetapi tetap harus mengikuti standart 
yang ditetapkan KARS. Jadi harus ada perbaikan 
infrastruktur, memodifikasi gedung misalnya. Ini 
memerlukan biaya besar, tenaga dan waktu. Termasuk 
untuk membuat dokumen-dokumen yang sangat 

banyak. Saya sendiri tanda tangan hampir sekitar 3000-
an lembar. Meski sempat ada saran untuk memakai cap 
(stempel) saja, saya tidak mau. Kenapa? Yang pertama, 
saya harus tahu apa yang saya tandatangani. Kedua, 
saya berempati, ingin merasakan betapa mereka telah 
bekerja keras, mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran 
untuk membuat dokumen-dokumen ini. Itu sebagai bentuk 
penghargaan saya meski dalam bentuk yang sangat 
sederhana. Itulah dinamikanya. Dan saya puas. Minimal 
saya ikut terlibat, meskipun secara emosional.”

Dari sekian banyak yang dinilai, kelompok standar 
manajemen rumah sakit menjadi aspek yang paling berat, 
terkait banyaknya dokumen yang harus disiapkan. Dan 
tentu saja, kontinuitas maintenance di semua kelompok 
standart tersebut perlu terus diimplementasikan.   

Ya, semoga kerja keras itu berbuah manis. RSJ Prof. 
Dr. Soerojo mewujud menjadi karakteristik RS yang 
unggul; berfokus terhadap pasien dengan pelayanan yang 
baik, proses pelayanan yang terkoordinasi dan efisien, 
didukung lingkungan dan fasilitas yang aman dan beresiko 
minim, memiliki staf dengan skill dan pengetahuan yang 
baik, serta senantiasa meningkatkan mutu dan keamanan 
pelayanan dan lingkungan yang berkesinambungan.*** 
(Setyo)
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Kualitas sumber daya manusia professional yang handal dan 
kompeten selalu disyaratkan sejak awal rekruitment pegawai. Dengan 
kompetensi dan kualitas yang dimiliki oleh pegawai RSJ Prof. Dr. 
Soerojo Magelang ini diharapkan pelayanan kesehatan (utamanya 

jiwa) paripurna kepada semua lapisan masyarakat dapat terwujud. Salah 
satu bagian yang berperan sangat penting dalam rekruitment pegawai 
tersebut adalah Sub Bagian Administrasi Bagian. 

Mari mengenal lebih dekat melalui wawancara tertulis dengan Kepala 
Sub Bagian Administrasi RSJ Prof.Dr. Soerojo Magelang, Noviandy Radhika 
Budi. 

 
Mohon dijelaskan, apa tugas utama dari Sub Bagian Administrasi 
Kepegawaian?

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan 
Kemenkes No. HK.02.04/I.4/4637/2015 tentang Susunan dan Uraian 
Jabatan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang, tugas Sub Bagian Administrasi 
Kepegawaian terdiri dari :
1. Pengadaan Pegawai, baik PNS maupun Non PNS.
2. Mutasi Pegawai, mulai dari peningkatan status dari calon pegawai 

menjadi pegawai s/d pemberhentian pegawai.
3. Tata Usaha Kepegawaian yang terdiri dari pengusulan Kartu Pegawai, 

Kartu Suami/ Istri, Taspen, Bapertarum dan Pengarsipan Dokumen 
Kepegawaian.

PROFIL

Kuncinya : Koordinasi, 
Komunikasi & Kerja Tim  

Noviandy Radhika Budi, S.Kep, M.Kes
Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang

Menurut Anda, apa saja potensi yang dimiliki 
terkait kepegawaian ini?

Potensi yang ada yaitu semua pegawai sangat 
mendukung pelaksanaan tugas–tugas tersebut 
di atas, sehingga tidak ada permasalahan yang 
berarti dalam penyelesaian tugas – tugas tepat 
waktu.

Adakah kendala yang dihadapi?
Yang menjadi kendala adalah sebagian 

besar proses administrasi kepegawaian masih 
dilakukan secara manual, sehingga kejadian 
human error cukup tinggi dan yang sering 
terjadi yaitu dokumen pendukung yang tidak 
lengkap maupun tidak tersusun dengan baik. 
Saat ini sedang dipersiapkan langkah – langkah 
penyesuaian proses kepegawaian dari manual 
menjadi elektronik secara bertahap. Diharapkan 
di akhir tahun 2016 aplikasi yang mendukung 
proses tersebut sudah selesai dipersiapkan oleh 
Instalasi SIRS.

Bagaimana Sub Bagian Administrasi 
Kepegawaian mendukung dan berkoordinasi 
dengan bagian – bagian lain di RSJS dalam 
upaya mencapai target sesuai renstra yang 
telah ada?

Koordinasi, komunikasi dan kerja tim menjadi 
kuncinya. Komunikasi yang baik, arahan yang 
membangun, memberi contoh, tidak menyalahkan 
(blaming), mencari solusi dengan bijaksana 
menjadi hal yang sangat berpengaruh.

Menurut Bapak, apakah saat ini SDM di Sub 
Bagian Administrasi Kepegawaian sudah 
memenuhi kebutuhan (baik secara kuantitas 
maupun kualitas?

Personil Sub Bagian Administrasi 
Kepegawaian saat ini sebanyak 7 (tujuh) orang 
yang terdiri dari 6 (enam) PNS dan 1 (satu) Non 
PNS. Sesuai dengan perhitungan kebutuhan 
berbasis Analisa Beban Kerja, jumlah tersebut 
sudah cukup, hanya saja perlu dilakukan 
peningkatan kompetensi terutama dalam 
penggunaan aplikasi online, mengingat proses 
administrasi kepegawaian akan berubah dari 
manual menjadi komputerisasi.
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Untuk dapat memahami karakteristik pega-
wai yang berbeda – beda, pola seperti apa 
yang Bapak terapkan dalam mengelola SDM 
rumah sakit? Apakah komunikasi menjadi 
kunci sukses dalam menjalankan tugas 
selama ini?

Pengelolaan SDM di RSJS Magelang 
mengacu pada UU No. 5 tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, dimana UU ini merupakan 
perbaikan dari Pokok – Pokok Kepegawaian 
yang tertuang dalam UU No. 8 tahun 1974 
dan UU No. 43 tahun 1999. Memang belum 
banyak regulasi turunan dari UU No. 5 tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga 
regulasi sebelumnya yang disusun dengan 
mengacu Pokok – Pokok Kepegawaian masih 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara.

Sedangkan bagi pegawai Non PNS, telah 
diterbitkan Pedoman Pengelolaan Pegawai 
BLU Non PNS yang mengacu pada pengelolaan 
PNS dengan beberapa penyesuaian dengan 
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan 
RSJS Magelang.

Jalur komunikasi dalam pelaksanaan 
kegiatan / proses kepegawaian di Sub Bagian 
Administrasi Kepegawaian selalu melibatkan 
Atasan Langsung dan Atasan Atasan Langsung 
dari masing – masing pegawai. Hal ini sesuai 
dengan amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah 
No. 46 tahun 2011 tentang Prestasi Kerja PNS 
dan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 
tentang Disiplin PNS. Jalur komunikasi ini juga 
berlaku bagi Pegawai Non PNS.

Kesejahteraan (finansial, pendidikan, keny-
amanan dll) juga menjadi salah satu faktor 
pendongkrak kinerja. Bagaimana tingkat 
kesejahteraan yang diberikan RSJS kepada 
karyawannya?

Sebagaimana yang telah disebutkan 
dalam point 1 di atas, bahwa Sub Bagian 
Administrasi Kepegawaian melaksanakan 3 
(tiga) tugas sesuai amanat Keputusan Direktur 
Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes No. 
HK.02.04/I.4/4637/2015 tentang Susunan dan 
Uraian Jabatan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Kesejahteraan pegawai sebagai-mana yang 
saudara tanyakan merupakan tugas dari Unit 
Kerja lainnya, misal :
1. Penggajian merupakan tugas Pembuat 

Daftar Gaji yang berada di Sub Bagian 
Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2. Pendidikan lanjutan merupakan tugas Sub 
Bagian Pengembangan SDM dan Bagian 
Pendidikan dan Penelitian serta Instalasi 
Pendidikan dan Pelatihan.

Apa pandangan Bapak tentang 
Kepemimpinan / Pemimpin ideal? 

Menjadi seorang leader tidaklah mudah, soft 
skill ini tidak dipelajari di jenjang pendidikan 

tetapi didapatkan dengan proses dan pengalaman. Leader yang baik / ideal menurut 
saya harus memenuhi beberapa kategori:
a. Memahami pekerjaan / tugas dengan baik.
Seorang leader tidak hanya mengerti uraian tugasnya secara garis besarnya saja, 
tetapi memahami secara mendetail sehingga memiliki solusi yang baik pada saat 
muncul permasalahan. Untuk itulah, leader merupakan penjenjangan karir yang perlu 
dinaiki setahap demi setahap sebagaimana menaiki anak tangga.
b. Membagi tugas dan memberi contoh.
Walaupun seorang leader mengerti uraian tugasnya secara detail, tetapi bukan berarti 
harus dikerjakan dan diselesaikan sendiri (kecuali tugas yang HARUS diselesaikan 
sendiri). Seorang leader harus dapat membagi tugas kepada semua pegawai yang 
berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan 
masing – masing pegawai, selain itu juga harus memberikan contoh sehingga tugas 
dapat diselesaikan dengan baik.
c. Memahami bahwa keberhasilan adalah hasil kerja tim.
Seorang leader harus faham bahwa ada orang lain yang bekerja bersamanya, 
bahkan mungkin tugas tersebut dikerjakan di luar jam kerja dengan mengorbankan 
urusan keluarga dan urusan lainnya. Sehingga sangatlah penting seorang leader 
memberikan pujian dan penghargaan atas hasil kerja semua pegawai yang berada di 
bawah tanggung jawabnya.
d. Menerima kritik, bahkan siap disalahkan
Leader adalah orang yang berdiri paling depan, baik pada saat menyelesaikan tugas, 
menerima penghargaan / pujian atas prestasi kerja, bahkan pada saat menerima 
kritik maupun blaming terhadap tugas yang telah diselesaikan.

Kritik dan blaming tersebut harus diolah dengan baik oleh leader untuk 
meningkatkan performa kerja timnya, bukan untuk diteruskan dengan langsung 
mengkritik dan menyalahkan semua anggota timnya.

Apa harapan Bapak terhadap kemajuan RSJS ?
RSJS Magelang memiliki potensi untuk berkembang lebih baik dan lebih maju, 

karena memiliki resources yang cukup (bahkan berlimpah) untuk mendukung hal 
tersebut. Tinggal didayagunakan dan diarahkan sesuai arah Rencana Strategis RSJS. 
Semoga RSJS Magelang semakin jaya...
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Nama  : Noviandy Radhika Budi
TTL  : Jember, 30 November 1980
Riwayat pendidikan
• 1993 : lulus SDN Kasiyan I, Puger, Jember
• 1996 : lulus SMPN 1, Kencong, Jember
• 1999 : lulus SPK Depkes Jember
• 2002 : lulus Poltekes Kemenkes Jogjakarta, Jurusan Keperawatan
• 2008 : lulus PSIK STIKES Ngudi Waluyo, Ungaran
• 2010 : lulus paska sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Riwayat jabatan
• 2002 : diangkat sebagai CPNS
• 2004 : Perawat Pelaksana (JFT) di Instalasi Rawat Inap
• 2009 : Perawat Pertama (JFT) di Instalasi Rawat Inap
• 2010 : Perawat Pertama (JFT) di Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat
• 2011 : Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat
• 2012 : Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

Prestasi / penghargaan
• Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI

Nama istri dan putra – putri
• Istri  : Heni Yuniarti, PNS di Puskesmas Magelang Utara, Kota Magelang
• Anak : Nida Aulia Amartika, siswi kelas VI SD Mutual Kota Magelang

Hobby, makanan favort, warna kesukaan
• Hobby : nonton film dan traveling
• Makanan : produk olahan ikan laut dan salad
• Warna : semua warna

M
engemban tugas sebagai 
Kepala Sub Bagian 
Administrasi Kepegawaian 
RSJ Prof. Dr. Soerojo 

Magelang sejak tahun 2012, pria 
kelahiran Jember, 30 November 
1980 ini dihadapkan pada tanggung 
jawab baru, terkait pengadaan 
pegawai, mutasi pegawai dan tata 
usaha kepegawaian. Tanggung jawab 
baru, tentu juga perlu penyesuaian 
baru. Di masa itulah, ia mendapatkan 
satu pengalaman yang hingga kini 
terus meninggalkan kesan. 

“Basic pendidikan saya adalah 
perawat, dan biasanya bertugas 
di unit kerja yang memberikan 
pelayanan langsung kepada 

Dukungan Keluarga, Teguhkan Niat

PROFIL

masyarakat. Minggu – minggu awal 
bertugas di Sub Bagian Administrasi 
Kepegawaian, saya pernah ditegur 
(dengan sedikit agak keras) oleh 
salah satu teman perawat bahwa 
tidak sepantasnya seorang perawat 
di dalam jam kerja duduk berlama – 
lama di ruang Sub Bagian Administrasi 
Kepegawaian, karena banyak pasien 
di rawat inap/ rawat jalan yang 
perlu mendapatkan pelayanan 
keperawatan. Saat itu saya hanya 
tersenyum dan mengiyakan saja. 
Beberapa hari kemudian beliau 
datang kembali dan meminta maaf 
atas ucapannya, karena baru 
tahu jika saya ditempatkan di Sub 
Bagian Administrasi Kepegawaian,” 

kenangnya. 
Tak dipungkiri, pencapaiannya saat 

ini tak lepas dari doa dan dukungan 
keluarga. “Alhamdulillah semua anggota 
keluarga mendukung, walaupun di 
beberapa kesempatan harus menunda/ 
membatalkan rencana liburan karena 
ada tugas kedinasan yang harus segera 
diselesaikan.” 

Ia ingin terus berjalan di jalur 
yang benar. Maka, “saya hanya 
berpesan kepada istri dan anak 
untuk tidak meminta hal – hal 
yang bermacam – macam yang 
mungkin dapat memunculkan niat 
untuk menyalahgunakan jabatan 
maupun anggaran yang saya kelola,” 
pungkasnya. ****
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Touring dan Bakti Sosial
Pererat Persatuan, Tingkatkan Solidaritas

HUT KORPRI ke-44 tahun 2015

S
ejalan tema yang diusung dalam peringatan 
HUT KORPRI ke-44 tahun 2015 “Dengan 
Memperkokoh Netralitas Dan Profesionalitas, 
KORPRI siap Menyukseskan Program 

NAWA CITA MELALUI GERAKAN AYO KERJA 
Menuju Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik 
Dan Kesejahteraan Masyarakat”, KORPRI harus 
menyiapkan diri untuk menjadi pelayan publik yang 
terbaik mulai dari hulu sampai hilir. Sebagai motor 
gerakan pembangunan bangsa, Aparatur Sipil Negara 
(ASN) atau KORPRI juga harus mendukung kebijakan 
dan program yang dilakukan oleh pemerintah dengan 
memberikan kinerja yang terbaik dalam pelayanan ke 
masyarakat. 

Mengingat pengharapan masyarakat saat ini 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik 
sangat besar, KORPRI dituntut untuk mampu 
memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, 
mudah, terjangkau dan terukur. 

Touring dan Bakti Sosial
Sebagai wadah pemersatu bagi PNS, maka KORPRI 

hendaknya menjaga keutuhan dan kekompakan 
melalui peningkatan semangat korps, membangun 
solidaritas pegawai, mempererat persatuan kesatuan,       
mengembangkan profesionalisme dan memperkuat 
integritas anggotanya.

Ada banyak hal yang dapat dilakukan dalam 
rangka meningkatkan persatuan dan solidaritas 
antara anggota korpri. 

WARTA
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WARTA

dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB 
bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika. Setiap 
ruangan, unit, atau instalasi wajib mengirimkan 
minimal 1 orang perwakilan (maksimal 3 orang) 
untuk mengikuti lomba. 

Dalam lomba ini, masing – masing juara akan 
mendapat hadiah berupa uang, Juara 1 senilai 
Rp.500.000, Juara 2 senilai Rp.300.000, Juara 3 
senilai Rp.200.000. 

Sementara kegiatan KORPRI FUN WALK & 
CYCLING SHARE 2015 (gerak jalan santai dan 
sepeda santai) diadakan pada hari Jumat, 18 
Desember 2015, mulai pukul 07.00 WIB dengan 
start dari lapangan upacara RSJS. Dalam kegiatan 
ini disediakan berbagai puluhan doorprize 
menarik plus grand prize senilai 1 juta rupiah. 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu 
contoh kegiatan yang dapat meningkatkan 
solidaritas di kalangan RSJS Magelang. Dalam 
lingkup yang lebih besar, sebagai upaya 
membangun sumber daya manusia yang sehat 
jasmani dan rohani.

Pembenahan dan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan

Di RSJ Prof. Soerojo Magelang sendiri, 
peringatan HUT KORPRI tahun ini membawa 
semangat untuk terus melakukan pembenahan-
pembenahan dan meningkatkan kualitas 
pelayanan yang menyentuh langsung pada 
kepentingan dan kepuasan masyarakat, sehingga 
dapat menikmati layanan kesehatan (terutama 
kesehatan jiwa) yang layak, serta mendukung 
keseriusan pemerintah dalam memberikan 
akses yang seluas-luasnya terhadap pelayanan 
kesehatan yang menjadi pelayanan dasar bagi 
masyarakat.

Sejalan dengan lima amanat Presiden RI Joko 
Widodo dalam sambutan tertulisnya, Pertama, 
melakukan percepatan reformasi birokrasi di 
semua tingkatan. Kedua, membangun mentalitas 
baru yang positif, yang berintegritas, yang 
memiliki etos kerja, dan yang berjiwa gotong 
royong. Ketiga, mempersiapkan persiapkan 
diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif 
dan responsif terhadap perkembangan zaman. 
Keempat, menjaga netralitas anggota KORPRI 
dalam pesta demokrasi, khususnya Pemilu 
Kepala Daerah yang digelar akhir tahun ini. 
Kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi 
motor penggerak produktivitas nasional dan 
daya saing bangsa.

Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia 
ke-44, Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti.

Di RSJ Prof. Soerojo Magelang, peringatan HUT KORPRI Tahun 
2015 diwarnai rangkaian kegiatan terkait hal tersebut di atas, 
diantaranya Touring dan Bakti Sosial yang telah terlaksana tanggal 
12 Desember 2015 lalu. 

Selain itu, ada pula Lomba pengucapan Panca Prasetya KORPRI 
(17 Desember 2015), Fun Walk & Cycling (18 Desember 2015) 
serta Lomba Paduan Suara (tgl 29 Desember 2015). 

Untuk Lomba Pengucapan Panca Prasetya KORPRI (tanpa teks) 
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Gagap adalah proses pembe-
lajaran, seperti belajar ber-
jalan, belajar menulis atau 

belajar bersepeda. Sebagian besar 
gagap pada anak akan hilang 
dengan sendirinya namun beberapa 
akan menetap dengan beberapa 
komplikasi seperti rendah diri, 
ketakutan, pemalu, dan frustasi. 
Memberi respons secara positif akan 
membuat anak merasa nyaman. 

Gagap adalah masalah yang 
sering terjadi pada perkembangan 
anak. Gagap biasa terjadi pada 
anak-anak usia 3 sampai 5 tahun 
dan akan normal kembali dalam 
waktu 6 bulan sampai pada usia 
sekolah. Namun sekitar 1 persen dari 
populasi anak yang menderita gagap 
akan menetap sampai dewasa dan 
menjadi masalah dalam kehidupan 
mereka. Gagap terjadi baik pada 
anak lelaki dan perempuan, angka 
kejadiannya hampir sama. Namun 
pada lelaki, risiko terjadinya gagap 
permanen 3-4 kali lebih besar 
daripada wanita.

Gagap atau dikenal pula dengan 
istilah stuttering merupakan masalah 
ketidaklancaran bicara dalam bentuk 
pengucapan kata maupun aliran 
kalimat yang dialami pada anak-anak 
maupun dewasa. Keluhan gagap 
seringkali diikuti dengan keluhan lain 
seperti mata berkedip-kedip, dahi 
berkerut-kerut, tangan mengepal 

GAGAP 
PADA ANAK

atau bergerak tak terkendali dan 
tremor.

Anak dengan gagap seringkali 
menjadi bahan ledekan teman 
sebayanya, dikucilkan dalam 
pergaulan dan menurunkan prestasi 
sekolah. Sementara pada orang 
dewasa yang menderita gagap 
seringkali sulit mendapatkan 
pekerjaan. Hal tersebut membuat 
penderita gagap menjadi pemalu, 
menarik diri, sensitif dan mudah 
tersinggung.

Bagaimana gejalanya?
Gejalanya dapat berupa 

gangguan pengucapan kata, dapat 
berupa pengulangan sebagian kata 
atau seluruhnya (saya saya saya, sa..
sa..sa..ya), pemanjangan pengucapan 
kalimat (ssssayaa..), blokade bagian 
kata (S ya) atau keragu-raguan dalam 
mengucapkan suatu kata (saya..mau..
makan). Gangguan aliran kalimat 
yaitu pengucapan terbata-bata 
pada sebagian atau seluruh kalimat 
pembicaraan dengan kumpulan 
gangguan pengucapan kata (sssayya 
mau mmmm..kan na..nasi goreng) 
atau terjadi pemanjangan kalimat 
dengan adanya suara “mmmmm“ 
atau “aaaaaa” diantara kata-kata 
(saya mau makan..mmmmmm... nasi 
goreng.)

Jadi suatu kondisi bicara anak 
secara verbal yang tidak lancar. 

Namun anak 
tetap paham 
akan instruksi. 
Banyak faktor 
yang menjadi 
p e n y e b a b 
kondisi bicara anak 
seperti ini. Antara 
lain karena anak lambat 
dalam mengekspresikan 
secara verbal apa yang ada dalam 
pikirannya. Jadi, ketika dia sedang 
memikirkan sesuatu loading-nya 
lambat, sehingga ucapan yang 
dikeluarkannya pun tidak cepat. 
Gagap dapat terjadi sebagai 
gangguan perkembangan pada masa 
kanak-kanak atau sebagai gangguan 
yang mungkin berhubungan dengan 
kerusakan pada otak atau penyakit 
otak lainnya. Derajat gangguan-
gangguan tersebut dapat 



32 LENTERA JIWA Edisi 32 |  2015

ANAK & REMAJA

bervariasi dalam jenis dan tingkat 
keparahannya maupun dalam situasi 
tertentu pada tiap individu. 

Apa penyebabnya?
Penyebabnya gagap belum 

sepenuhnya dipahami dan 
diperkirakan merupakan gabungan 
antara faktor genetik dan 
lingkungan. Pada anak lelaki dengan 
gagap menetap diduga dipengaruhi 
oleh faktor genetik dengan 
anggota keluarga yang gagap juga. 
Pada anak-anak dalam periode 
perkembangan berbahasa sering 
dijumpai gagap ketika mulai belajar 
menggabungkan 2-3 kata dalam 
kalimat kompleks. Periode ini dimulai 
dari usia 18-24 bulan dimana 
anak-anak sangat berminat belajar 
berbicara namun menghadapi stres 
karena keterbatasan pertumbuhan 
organ-organ wicara. 

Penyebab lainnya yaitu faktor 
psikis. Anak mempunyai kecemasan 
tinggi karena misalnya ada 
ketakutan yang luar biasa, sehingga 
ketika bicara anak menjadi terbata-
bata dan maksudnya kurang jelas. 
Bisa juga anak  meniru dari apa 
yang dilakukan temannya atau dari 
tontonan yang dilihatnya. Anak yang 
mengalami masalah ini perlu ditangani 
dengan mencari dulu penyebab yang 
mendasarinya. Apakah karena faktor 
neurologis, psikis, atau peniruan. 
Bila masalahnya karena neurologis 
maka perlu ditanganinya secara 

medis. Sementara masalah psikis 
bisa dengan bantuan psikolog 
atau psikiater. Umumnya dengan 
mengatasi kecemasannya agar 
berkurang. Untuk itu, Anda dapat 
berkonsultasi di RSJ Prof. Dr. Soerojo 
Magelang. 

Sementara untuk anak yang suka 
melakukan peniruan, orangtua perlu 
berupaya meminimalkan perilakunya. 
Beri penjelasan perilaku yang baik 
dan tidak, beri penguatan-penguatan 
bila anak berhasil mengurangi 
perilaku menirunya, sehingga anak 
tidak menjadi kebiasaan.

Orangtua dapat melihat adanya 
pengulangan seluruh atau sebagian 

kata, hilang kata, penambahan suara, 
dan ragu-ragu berbicara. Sebagian 
besar gagap pada anak akan hilang 
dengan sendirinya namun beberapa 
akan menetap dengan beberapa 
komplikasi seperti rendah diri, 
ketakutan, pemalu, dan frustasi.  

Apa yang dapat dilakukan oleh 
orangtua ?

Ketika orangtua menghadapi 
anak yang stuttering, jangan sampai 
fokus pada stuttering-nya itu. 
Misal, “Kenapa sih ngomongnya 
kamu seperti itu. Memang tidak bisa 
ngomong yang baik!?” Hal ini akan 

Kondisi anak gagap dapat dibagi dalam beberapa derajat, yaitu :
Tabel  Derajat gagap.



33LENTERA JIWAEdisi 32  |  2015

ANAK & REMAJA

membuat anak cemas dan semakin 
bertambah gagap sehingga tidak 
muncul bicaranya. Jadi, jangan 
pernah memarahinya. Respons lah 
secara positif dengan membuat anak 
merasa nyaman. Katakan pada anak, 
“Yuk, pelan-pelan ceritanya, Mama 
dengarkan.”

Orangtua juga perlu memahami, 
bahwa gagap adalah proses 
pembelajaran, seperti belajar 
berjalan, belajar menulis atau belajar 
bersepeda. Kesalahan pengucapan 
dan gagap merupakan hal yang 
wajar dan orangtua jangan memarahi 
anaknya. Orangtua dapat melatih 
anak gagap untuk berbicara yang 
benar seperti bicara perlahan-lahan, 
menggunakan kalimat pendek-
pendek dan mengurangi pertanyaan 
kompleks ketika berbicara dengan 
anak mereka. Orangtua juga harus 
menyediakan waktu dan menciptakan 
suasana tenang dan nyaman untuk 
bercakap-cakap dengan anak 
mereka. Melatih mengulang ucapan 
yang gagap dengan perlahan-lahan 
dapat mengurangi keluhan gagap. 
Biasakan anak dari kecil berbahasa 
dan berkata-kata yang benar. 
Jadi peran orangtua dan keluarga 
sangatlah penting untuk menangani 
anak yang gagap. ***  (dari berbagai 
sumber) 

• Bicara pada anak anda tanpa terburu-buru, berikan jeda beberapa 
detik setiap anak anda selesai berbicara lalu mulai meresponnya. 
Ritme kalimat anda yang perlahan-lahan lebih efektif dibandingkan 
dengan peringatan pelan-pelan bicaranya.

• Kurangi pertanyaan-pertanyaan anda pada anak anda, namun 
dengarkanlah perkataan anak anda dan respon setiap pembicaraannya. 
Anak dapat lebih bebas bercerita dibandingkan harus menjawab 
pertanyaan anda.

• Gunakan ekspresi muka anda atau gerakan tubuh ketika anak 
anda mulai gagap, untuk menenangkan dan meyakinkannya bahwa 
anda memahami isi pembicaraannya dan tidak mempermasalahkan 
gagapnya.

• Berikan beberapa kesempatan khusus untuk berkomunikasi dan 
beraktivitas berdua dengan anak anda. Biarkan anak anda memilih 
melakukan aktifitas atau bercakap-cakap dengan anda. Saat 
bercakap-cakap, pilih kalimat sederhana dengan pengucapan 
perlahan dan suasana nyaman. Ketika umur anak anda bertambah, 
kecepatan berbicara dapat disesuaikan berdasarkan kemampuannya.

• Ajak anggota keluarga lain untuk selalu mendengarkan percakapan 
anak dan tidak memotong percakapan tersebut. Jadilah pendengar 
yang baik.

• Amati dan evaluasi interaksi anak anda dengan anda. Usahakan selalu 
memberikan waktu yang cukup pada anak anda untuk bercakap-
cakap dengan anda. Hindari kritikan, bicara cepat, interupsi dan 
pertanyaan.

• Terima keadaan gagap anak anda apa adanya. Dengan meyakinkan 
bahwa gagap anak anda bukan sebuah masalah buat anda dan anda 
selalu mendukungnya, anak akan merasa nyaman dan mengurangi 
keluhan gagapnya. ***

Saran Untuk Orangtua yang 
Mempunyai Anak Gagap:
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etombe merupakan salah 
satu masalah yang kerap 
dialami baik pria maupun 
wanita. Namun pada 

kebanyakan kasus ketombe lebih 
banyak dialami oleh orang yang 
rambutnya selalu terpapar sinar 
matahari.

Paparan sinar matahari dalam 
waktu yang lama selain dapat 
membuat rambut kering juga 
dapat menyebabkan timbulnya 

Menghilangkan Ketombe 
Secara Alami

ketombe. Hal tersebut dikarenakan 
kulit kepala yang kering dan 
mengelupas kemudian menumpuk di 
rambut. Perlu anda ketahui bahwa 
ketombe merupakan lapisan sel 
kulit mati yang mengelupas . Selain 
paparan sinar matahari, beberapa 
penyebab timbulnya ketombe 
yakni penggunaan shampo yang 
berlebihan, jamur, minyak alami 
rambut, penyakit tertentu, dan masih 
banyak penyebab  lainnya.

Ketombe tidaklah berbahaya 
karena tidak menular dan bisa 
dikatakan masalah yang wajar. 
Namun karena seringnya menggaruk 
kulit kepala mungkin anda akan 
mengalami kerontokan rambut 
sementara. Selain itu tentunya 
ketombe juga dapat menyebabkan 
rasa malu karena terkesan kurang 
menjaga kebersihan dan kesehatan. 
Nah bagi anda yang mempunyai 
ketombe silahkan mencoba beberapa 

INFO SEHAT
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cara menghilangkan ketombe 
secara alami.

Menghilangkan ketombe dengan 
garam dan jeruk nipis merupakan 
cara menghilangkan ketombe secara 
alami yang sudah terbukti ampuh. 
Meskipun saat ini sudah banyak 
shampo anti ketombe namun cara 
alami dapat menjadi solusi terbaik 
karena tidak menggunakan bahan 
kimia sehingga kesehatan kulit 
kepala dan rambut anda dapat 
terjaga. 

Setidaknya ada 5 bahan alami 

untuk menghilangkan ketombe 
di rambut tanpa mengganggu 
kesehatan kulit kepala serta rambut 
anda. Bahan alami tersebut yakni 
garam, lidah buaya, minyak almon, 
jeruk nipis, dan minyak zaitun. Cara 
penggunaannya sebagai berikut :

1. Minyak zaitun
Cara penggunaanya yaitu  

balurkan minyak zaitun secukupnya 
pada kulit kepala, lakukan pula 
pemijatan secara perlahan. Setelah 
itu diamkan selama 30 menit, 
barulah keramas seperti biasa untuk 
membersihkan rambut anda.

2. Lidah buaya
Lidah buaya atau aloevera 

ini bersifat mendinginkan serta 
menyehatkan kulit kepala anda. 
Cara penggunaanya yaitu dengan 
menghaluskan daging lidah buaya 

secukupnya, setelah itu oleskan 
pada kulit kepala anda. Diamkan 
selama 15 menit dan langkah 
terakhir membersihkan rambut 
dengan keramas seperti biasa.

3. Jeruk nipis dan santan
Kedua campuran bahan alami 

ini ternyata cukup efektif untuk 
menghilangkan ketombe. Cara 
penggunaannya yakni dengan 
mencampurkan air perasan jeruk 
nipis dan santan segar, masing-
masing dengan takaran 100 ml. 
Setelah tercampur rata kemudian 
oleskan pada kulit kepala anda 
secara merata sambil lakukan 
pemijatan secara perlahan. Setelah 
itu diamkan dulu selama 30 menit 
barulah bersihkan dengan keramas 
seperti biasa.

4. Garam
Caranya dengan membasahi 

rambut serta kulit kepala terlebih 
dahulu kemudian taburkan garam 
secukupnya ke seluruh kulit 
kepala anda. Setelah itu, anda bisa 
meggosok-gosokan garam tersebut 
dengan perlahan. Langkah terakhir 
yaitu bilas menggunakan shampo 
sampai bersih.

5. Minyak almond
Untuk menggunakan minyak 

almon, anda bisa mengoleskan 
minyak almon pada kulit kepala 
sampai merata. Setelah itu lakukan 
pemijatan dengan lembut dan 
perlahan. Gunakanlah handuk untuk 
membungkus kepala, namun terlebih 
dahulu handuk dicelupkan ke air 
hangat. Setelah itu bersihkan rambut 
anda menggunakan shampo.

Selamat mencoba, semoga 
bermanfaat.*** (Yuli)
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MENYIASATI KEHIDUPAN

Oleh : Ni Made Ratna Paramita, M.Psi, Psikolog

Mari bicara soal 

keseimbangan 

antara keluarga dan 

pekerjaan.

BERKELUARGA VS 
KEJAR SETORAN

B
rian G Dyson, mantan CEO Coca Cola pernah 
memberikan ilustrasi menarik, katanya, 
“Bayangkan hidup ini seperti pemain akrobat 
dengan lima bola di udara. Bola pertama 

pekerjaan, bola kedua keluarga, bola ketiga; kesehatan, 
bola keempat sahabat, bola kelima semangat. Lalu 
Anda harus menjaga semua bola itu tetap di udara 
dan jangan sampai ada yang jatuh. Suatu saat ketika 
situasi mengharuskan Anda untuk melepaskan 
salah satu bola, maka lepaskanlah pekerjaan, karena 
pekerjaan adalah bola karet jika Anda jatuhkan, suatu 
saat ia akan melambung kembali. Sedangkan 4 bola 
lainnya (keluarga, kesehatan, sahabat, semangat) 
adalah bola kaca. Jika dijatuhkan, akibatnya bisa 
fatal, mereka akan pecah berantakan!”. 

Bahkan, lebih lanjut Brian Dyson menambahkan, 

“Pada kenyataannya kita terlalu menjaga pekerjaan, 
mengabaikan keempat bola lainnya. Padahal  kalau 
kita kehilangan uang, masih bisa kita cari. Tapi jika 
keluarga yang hilang, kemana kita akan mencari 
atau membelinya? Begitu juga dengan sahabat dan 
kesehatan.” 

Kisah komentar bola kaca  Brian G Dyson 
yang terkenal tersebut, menjadi refleksi penting 
bagi kita untuk berbicara soal bagaimana menjaga 
keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan (work 
life balance).

Banyak para pekerja mengalami dilema tersebut. 
Mereka bertanya-tanya bagaimana menjaga 
keseimbangan antara keluarga dan kerja. Fakta 
yang tidak dapat dipungkiri; yang penting dan harus 
diprioritaskan adalah keluarga. Tetapi mengapa tidak 
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semua orang bisa melakukannya? Hal itu disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti kejar setoran, mumpung masih 
muda (keluarga bisa menunggu, karir tidak bisa menunggu), 
ambisi pribadi, tidak merasa bahwa keluarga itu penting. 
Padahal jika mereka tahu ‘ongkos’ yang harus dibayar dari 
ketidakseimbangan itu sangat sangat besar, yaitu keretakan 
keluarga, anak-anak yang bermasalah, personal dilema dan 
stress.

Konflik utama antara kehidupan keluarga dan kerja 
seringkali bagi banyak pekerja adalah sulitnya menemukan 
titik keseimbangan antara karir dan keluarga, selalu ada yang 
menjadi prioritas antara satu dengan yang lainnya. Penting 
bagi para pekerja untuk menciptakan keseimbangan antara 
keluarga dan bekerja. Dalam menciptakan keseimbangan 
yang perlu diingat adalah bukan soal kuantitas tetapi 
kualitas. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan, yaitu :

LANGKAH PERTAMA
1. Buat keputusan untuk menyeimbangkan keduanya. 

Penting menyediakan kesempatan menyeimbangkan  
untuk diri Anda sendiri dengan melihat komitmen 
keluarga Anda, misal Anda perlu untuk mendapatkan 
pekerjaan yang menantang tapi tidak terlalu besar dan 
memiliki waktu yang cukup untuk keluarga.

2. Libatkan orang yang anda percayai dalam proses. Sadari 
bahwa seiring berjalannya waktu Anda tidak mungkin 
melakukannya tanpa bantuan orang lain. Diskusikanlah 
dengan seluruh anggota keluarga khususnya hal yang 
tidak disukai dari pekerjaan Anda.

3. Membangun batasan antara pekerjaan dan keluarga. 
Tentukan tindakan apakah yang diterima dan tidak 
diterima antara aturan kantor dan komitmen dalam 
kehidupan berkeluarga yang Anda 
bangun.

4. Menerima bahwa keseimbangan 
itu kadang tidak dapat dihindari. 
Dalam prosesnya, Anda akan 
menyadari bahwa Anda 
harus memprioritaskan 
satu hal dalam suatu 
waktu sepanjang 
karir Anda. Jangan 
lupa kenali 
konsekuensinya. 
Misal saat salah 
satu anggota 
keluarga sakit, 
Anda pastinya 
harus melewatkan 
waktu tidak bekerja.

5. K o n s u l t a s i k a n . 
Jika Anda sedang  

memulai melakukan komitmen atau belum 
dapat menemukan titik point keseimbangan 
antara keluarga dan pekerjaan, Anda dapat 
menghubungi ahlinya untuk lebih mempertajam 
titik point keseimbangan diri Anda. Salah satunya, 
Anda bisa berkonsultasi pada PSIKOLOG di RSJ 
Prof. Dr. Soerojo Magelang yang ada di Instalasi 
Penilaian Kapasitas Mental.

LANGKAH BERIKUTNYA
Setelah Anda menelaah semua komitmen diri pada 

langkap pertama mulailah untuk mengelola waktu 
secara efektif. Evaluasilah semua kegiatan Anda 
selama tiga hari ini untuk mengetahui bagaimana 
cara Anda mengelola waktu, termasuk waktu untuk 
rapat, ber-internet, mengobrol dengan rekan kerja, 
hingga kerepotan dalam mengelola tugas. Lalu, 
mulailah dengan mengikuti kiat berikut ini :
1. Rencanakan dan catat setiap hari. Tulis daftar 

tugas, letakkan hal terpenting paling atas dan 
usahakan tidak melenceng dari daftar.

2. Kategorikan dan delegasikan. Lihat daftar tugas 
dan delegasikan sesuai dengan tugas dan porsi 
yang sesuai terhadap orang lain. Jangan sampai 
menjadi alasan Anda untuk menghindari tugas 
sulit atau tidak mampu Anda kerjakan.

3. Luangkan waktu untuk menghasilkan kerja 
berkualitas. Jika sesuatu dikerjakan 
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dengan benar sejak pertama, mungkin memerlukan 
waktu lama di awalnya. Namun, pekerjaan yang 
salah-salah biasanya memerlukan perbaikan waktu 
yang lama sehingga waktu pengerjaan keseluruhan 
lebih lama. Maka perkirakan waktu efektifitas 
penyelesaian tugas Anda.

4. Tolak tugas yang tidak penting. Pertimbangkan 
sasaran dan jadwal Anda sebelum menyanggupi 
tugas tambahan.

5. Pecah tugas besar yang menyita waktu menjadi 
beberapa tugas kecil. Kerjakan beberapa menit 
setiap hari sampai semuanya beres.

6. Hindari kebocoran emosi, tidak mencampur adukan 
urusan keluarga dan pekerjaan. Cari dan galilah 
cara bentuk-bentuk yang Anda rasa paling nyaman  
untuk mentransisikan diri antara urusan kantor dan 
rumah, misal berganti pakaian favorit, mewarnai 
bersama balita Anda dan seterusnya. Anda dapat 
juga menggunakan cara kreatif misal membuat 
buku komunikasi keluarga dan membahas atau 

menghiasnya bersama anggota keluarga.
7. Istirahat saat perlu. Stress berlebihan dapat mengagalkan 

usaha Anda untuk menata waktu. Saat perlu, 
beristirahatlah. Jalan-jalan atau lakukan peregangan di 
meja kerja misalnya.

Keseimbangan antara kehidupan keluarga dan kerja baru 
dapat dimiliki seseorang saat dirinya sudah memiliki perasaan 
cukup waktu dan energi untuk melayani semua aspek penting 
dalam hidupnya. Artinya dapat bertanggung jawab penuh 
atas pekerjaan, kehidupan pribadi, kehidupan sosial serta 
membuat diri selalu siap dan berdaya tahan penuh, untuk 
melayani semua tanggung jawab dengan totalitas. Situasi ini 
akan mempengaruhi penilaian diri kita terhadap keseimbangan 
etos kerja dan etos berkeluarga yang akhirnya mengarah pada 
spiritualitas kehidupan tertinggi dalam kehidupan pribadi kita. 
Perlu diingat bahwa “Tidak ada sukses dalam karir yang dapat 
mengejar kegagalan dalam keluarga, tapi kesuksesan dalam 
keluarga mengobati kegagalan dalam karir“. *** (Dirangkum 
dari berbagai sumber)

ASAH OTAK
SUDOKU
Isilah tiap kotak yang kosong sehingga 
tiap kotak 3x3 tidak terdapat angka yang 
sama dan tiap baris mendatar  maupun 
menurun juga tidak terdapat angka yang 
sama!

Jawaban dikirim ke Redaksi Majalah LENTERA  JIWA   (Sub Bagian Hukor  & Humas) Jl. 
A. Yani 169 Magelang, paling lambat 3 minggu setelah terbit. Sertakan fotokopi data diri 
ke dalam amplop. Tempelkan kupon AO di sudut kiri atas. Pemenang diumumkan pada 
edisi selanjutnya dan akan mendapatkan hadiah sebesar  Rp. 200.000,- untuk 2 orang 
pemenang.
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Instalasi Pemulasaraan Jenazah

r.    Pelayanan VCT

& CSSD

l.    Intensive Care Unit (ICU)

- Kesehatan Jiwa Anak & Remaja
- Kesehatan Jiwa Dewasa / Psikiatri Umum
- Kesehatan Jiwa Usia Lanjut  / Psikogeriatri
- Kesehatan Jiwa Forensik & NAPZA
- Kesehatan Jiwa Masyarakat
- Rehabilitasi Psikososial
- Consultation - liaison psychiatry

b. Pelayanan Kesehatan Saraf Terpadu
c.     Pelayanan Psikologi
d.    Pelayanan Pengobatan Penyakit Dalam Terpadu
 - Pelayanan Diabetes Terpadu
e.  Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Kandungan Terpadu (Obsgyn)
f.  Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terpadu
h. Pelayanan Kesehatan Anak Terpadu
i.  Pelayanan Bedah Terpadu
j.  - Pelayanan Penilaian Kapasitas Mental
 - Pelayanan General Check Up Fisik
k. Intensive Care Unit (ICU)

•	 Radiologi
•	 Laboratorium
•	 Apotek
•	 Ambulance
•	 Pemulasaran	Jenazah
•	 Gawad	Darurat




