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Dari Redaksi …

Dengan ijin Allah SWT. kami menerbitkan buletin Perinasia Jawa Barat edisi 

Ramadhan menyambut lebaran. 

menghitung hari sisa 

dalam lingkaran kawah candradimuka

lebih sempurna

kedatangan

tokoh-

dr. Emelia Suroto,

Iedul F

Terima

Redaksi

Dari kiri

dr.,SpA(K);

Dari kir

M.Alamsyah SpOG(K).,M.Kes

 

I. TUJUAN PERTEMUAN

Milenium Development Goals atau disingkat MGD’s mempunyai delapan sasaran 

yang diupayakan dalam pencapaian tahun 2015, di bidang 

sasaran MDG’s no

terutama di wilayah Jawa Barat, maka diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas 

Kesehatan Propinsi Jawa Barat dengan Perinasia Jawa Barat 

kesepakatan
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Dari Redaksi … 

Dengan ijin Allah SWT. kami menerbitkan buletin Perinasia Jawa Barat edisi 

amadhan menyambut lebaran. Tak lama lagi gema takbir 

menghitung hari sisa perjuangan kita menahan lapar dahaga serta berbagai macam nafsu angkara 

dalam lingkaran kawah candradimuka. Mari kita perbanyak takbir,

lebih sempurnanya ibadah shaum kita di bulan Ramadhan yang selalu kita rindukan 

kedatangannya. Dalam terbitan kali ini, berbagai hal istimewa kami tampilkan antara

-tokoh Perinasia, Prof.dr. Anna Alisjahbana, MD,PhD; dr. Alma

Emelia Suroto, Sp.A(K); dr. Dini Pusianawati, SpOG. Segenap redaksi men

Iedul Fitri 1431 H, taqobalallohu minna waminkum, mohon maaf lahir dan bathin.

Terima Kasih 

Redaksi    
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PERTEMUAN PERINASIA JAWA BARAT DAN KADINKES

 PROP JAWA BARAT 

BANDUNG, 20 AGUSTUS 2010

 

kiri (depan) : dr. Aris Primadi SpA(K); dr. Tetty Yuniati, SpA(K).,M.Kes

dr.,SpA(K); dr.  Alma Lusiaty., M.Kes, MSi.,MHkes;  dr. Setyorini, SpOG(K).,M.Kes; 

Dari kiri (belakang) : dr. Adhi Pribadi, SpOG(K); dr.Fiva Aprilia K, SpA.,M.Kes;

M.Alamsyah SpOG(K).,M.Kes 

TUJUAN PERTEMUAN  

Milenium Development Goals atau disingkat MGD’s mempunyai delapan sasaran 

yang diupayakan dalam pencapaian tahun 2015, di bidang 

sasaran MDG’s nomor 1, 4 dan 5. Untuk mencapai tujuan MGD’s tahun 2015 

terutama di wilayah Jawa Barat, maka diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas 

Kesehatan Propinsi Jawa Barat dengan Perinasia Jawa Barat 

kesepakatan lintas sektoral yang baik. 
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, Edisi September-Oktober  2010 

hun I, Nomor 2, edisi September-Oktober 2010 

Dengan ijin Allah SWT. kami menerbitkan buletin Perinasia Jawa Barat edisi kedua seiring 

Tak lama lagi gema takbir akan berkumandang, tinggal 

perjuangan kita menahan lapar dahaga serta berbagai macam nafsu angkara 

ari kita perbanyak takbir, tahlil, tahmid guna mendukung 

amadhan yang selalu kita rindukan 

ini, berbagai hal istimewa kami tampilkan antara lain muncul 

Alma Lusiaty., M.Kes,MSi.,MHkes; 

Segenap redaksi mengucapkan selamat 

mohon maaf lahir dan bathin.. 

--------------- 

PERTEMUAN PERINASIA JAWA BARAT DAN KADINKES 

BANDUNG, 20 AGUSTUS 2010 

 
SpA(K).,M.Kes; Prof.Dr. Dadang Sjarief.H.E, 

dr. Setyorini, SpOG(K).,M.Kes;  dr. Dewi Purnama, SpA. 

SpA.,M.Kes; dr. Dini Hidayat, SpOG.,M.Kes; dr. 

Milenium Development Goals atau disingkat MGD’s mempunyai delapan sasaran 

yang diupayakan dalam pencapaian tahun 2015, di bidang kesehatan mencangkup 

1, 4 dan 5. Untuk mencapai tujuan MGD’s tahun 2015 

terutama di wilayah Jawa Barat, maka diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas 

Kesehatan Propinsi Jawa Barat dengan Perinasia Jawa Barat agar tercapai 
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II. PESERTA 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh : 

1. Pengurus Perinasia Jawa Barat, tdd;

a. Prof.Dr. Dadang Sjarief Hidajat E

b. dr. Tetty Yuniati, SpA(K).,M.Kes  

c. dr. Setyorini, SpOG(K).,M.Kes  

d. dr. Aris Primadi, SpA(K) 

e. dr. Adhi Pribadi, SpOG(K) 

f. dr. M.Alamsyah, SpOG(K).M.Kes

g. dr. Fiva Aprilia K, SpA.,M.Kes 

h. dr. Dini Hidayat, SpOG.,M.Kes 

i. dr. Dewi Purnama, SpA 

 

2. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat

a. dr. Alma Lusiaty.,M.Kes, MSi.,MHkes., 

(Kadinkes Propinsi Jawa Barat) 

b. Ibu Niken Budi Astuti, M.M  

(Kabid. Bina Yankes) 

c. Ibu Tini Sudartini, M.Ps  

(Ka.Sie Kesga dan Gizi) 

 

III. MATERI YANG DIBICARAKAN 

• Tujuan Utama : Menurunkan Angka Kematian Ibu 

dan Bayi. 

• Penyebab kematian Ibu terbesar : Pendarahan, 

Hipertensi dalam kehamilan, infeksi partus lama

• Penyebab kematian bayi terbesar :

dan Hipotermi. 

 

MASALAH DI LAPANGAN 

1. Tenaga dokter yang baru lulus tidak siap pakai.

2. Ada 200 Puskesmas PONED dan 224 RS PONEK 

yang belum optimal. 

3. Persalinan di tenaga Kesehatan belum sesuai 

target. 

 

RENCANA PENANGGULANGAN MASALAH

1. Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi dokter yang 

akan ditempatkan di puskesmas, kejasama antara 

IDAI, POGI, Perinasia Jawa Barat dan Dinkes 

Kesehatan Propinsi Jawa Barat. 

2. Dokter yang sudah dilatih, harus ma

Pendidikan selama paling tidak 1 minggu,

sehingga setiap tindakan masih dalam 

pengawasan pelatih. 

3. Mengadakan dokter spesialis pendamping di 

setiap kabupaten/kota untuk tetap menjadi 

rujukan jika ada masalah yang tidak bisa 

diselesaikan oleh dokter puskesmas.

4. Pembuatan PROTAP dan DIAGRAM untuk se

tindakan pada bayi dan ibu hamil, yang akan 
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Pengurus Perinasia Jawa Barat, tdd; 

Hidajat E, dr.,SpA(K)  

 

SpOG(K).M.Kes 

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat 

usiaty.,M.Kes, MSi.,MHkes.,  

Menurunkan Angka Kematian Ibu 

Penyebab kematian Ibu terbesar : Pendarahan, 

Hipertensi dalam kehamilan, infeksi partus lama 

Penyebab kematian bayi terbesar : BBLR, Asfiksia 

okter yang baru lulus tidak siap pakai. 

Ada 200 Puskesmas PONED dan 224 RS PONEK 

a Kesehatan belum sesuai 

RENCANA PENANGGULANGAN MASALAH 

pelatihan bagi dokter yang 

akan ditempatkan di puskesmas, kejasama antara 

IDAI, POGI, Perinasia Jawa Barat dan Dinkes 

ter yang sudah dilatih, harus magang di RS 

Pendidikan selama paling tidak 1 minggu, 

sehingga setiap tindakan masih dalam 

er spesialis pendamping di 

tiap kabupaten/kota untuk tetap menjadi 

rujukan jika ada masalah yang tidak bisa 

diselesaikan oleh dokter puskesmas. 

Pembuatan PROTAP dan DIAGRAM untuk semua 

tindakan pada bayi dan ibu hamil, yang akan 

digunakan untuk pedoman tata

semua puskesmas. 

5. Pembuatan data standarisasi kebutuhan alat 

untuk puskesmas dan rumah sakit PONED dan 

PONEK. 

6. Melengkapi peralatan di RS Hasan Sadikin sebagai 

rumah sakit pelatihan dan pendidikan bagi dokter 

yang akan ditempatkan di puskesmas dan rumah 

sakit PONED dan PONEK.

7. Adanya advokasi jaminan pengobatan 1x

bagi pasien bayi dan ibu hamil jamkesmas, 

sehingga pengobatan dan tindakan yang 

dibutuhkan tidak terputus.

Ketua Perinasia Cabang Jawa Barat Prof.Dr.

berserta jajarannya sedang bertemu di ruang 

Kesehatan 

 

 

SEBUAH PEMIKIRAN TENTANG PELAKSANAAN 

PUASA OLEH IBU HAMIL DAN MENYUSUI

Oleh: Emelia S

(Spesialis Anak Konsultan Gizi

PUASA

Karena melaksanakan ibadah 

puasa adalah salah satu dari rukun 

Islam maka semua umat Islam 

berlomba dan berjuang untuk 

melakukannya, yang segi buka 

puasanya sering menimbulkan 

pamer 

rumah t

pemicu 

sering menjanjikan hadiah menarik bila puasa anaknya 

terlaksana satu bulan penuh. Di sisi lain kita harus selalu 

ingat bahwa Islam sudah mengatur dengan bijaksana siapa 

saja yang wajib puasa dan siapa saja yang tidak diwajibkan 

dan dibenarkan untuk tidak puasa.

cukup banyak ibu hamil yang tetap berpuasa, bahkan baru

baru ini seorang artis terkenal, yang menjadi icon artis 

2 

an untuk pedoman tatalaksana dokter di 

standarisasi kebutuhan alat 

untuk puskesmas dan rumah sakit PONED dan 

Melengkapi peralatan di RS Hasan Sadikin sebagai 

rumah sakit pelatihan dan pendidikan bagi dokter 

yang akan ditempatkan di puskesmas dan rumah 

sakit PONED dan PONEK. 

advokasi jaminan pengobatan 1x24 jam 

bagi pasien bayi dan ibu hamil jamkesmas, 

ngga pengobatan dan tindakan yang 

dibutuhkan tidak terputus. 

Ketua Perinasia Cabang Jawa Barat Prof.Dr. Sjarief Hidajat E, dr.,SpA(K) 

ya sedang bertemu di ruang rapat Kepala Dinas 

SEBUAH PEMIKIRAN TENTANG PELAKSANAAN 

H IBU HAMIL DAN MENYUSUI 
 

Suroto-Hamzah 

(Spesialis Anak Konsultan Gizi Pakar Manajemen Laktasi) 

 

PUASA 

Karena melaksanakan ibadah 

puasa adalah salah satu dari rukun 

Islam maka semua umat Islam 

berlomba dan berjuang untuk 

melakukannya, yang segi buka 

puasanya sering menimbulkan 

pamer  kemewahan, Pada tingkat 

rumah tangga, apakah ini sebuah 

pemicu positif, maka orang tua 

sering menjanjikan hadiah menarik bila puasa anaknya 

terlaksana satu bulan penuh. Di sisi lain kita harus selalu 

ingat bahwa Islam sudah mengatur dengan bijaksana siapa 

saja yang wajib puasa dan siapa saja yang tidak diwajibkan 

untuk tidak puasa. Di masyarakat ternyata 

cukup banyak ibu hamil yang tetap berpuasa, bahkan baru-

baru ini seorang artis terkenal, yang menjadi icon artis 
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yang paling muslimah di televisi dengan bangganya 

menyatakan bahwa dia sudah mengajarkan anaknya puas

sejak dalam kandungan. Penulis menyadari betul bahwa 

dia tidak ahli dalam agama Islam tetapi selalu punya 

harapan yang tidak bisa ditawar yaitu agar sem

selamat, utuh tanpa cacat. Mengingat hal

penulis mencoba untuk menyampaikan pem

 

Pelaksanaan Puasa Oleh ibu hamil dan menyusui

Dalam agama Islam ibu hamil dan menyusui termasuk 

kelompok yang tidak diwajibkan puasa disamping anak

anak yang belum balig dan orang sakit, Menurut para ahli 

karena para ibu kelompok tersebut tidak diwajibkan puasa 

tentunya tidak ada ”utang” jadi nantinya tidak perlu 

“membayar puasa” Tetapi cukup banyak penulis meli

slogan di sarana kesehatan seperti : 

“IBU HAMIL PUASA ??  

KENAPA TIDAK KONSULKAN DENGAN DOKTER ANDA.

 

Sebagai seorang ibu yang pernah hamil dan melahirkan 

walaupun tidak penuh menyusui karena bekerja,

penulis merasakan betul betapa kedua tugas tadi tidaklah 

ringan apalagi kalau ditambah puasa. 

 

Kenapa sih ibu-ibu tidak mau memakai dan menikmati 

keistimewaan dari ALLAH ini ?? 

 

Dampak Puasa 

Karena banyak sekali wanita hamil yang puasa, maka para 

ahli di Inggris melakukan penelitian dampak puasa pada 

ibu hamil. Sampel penelitian adalah wanita bangs

yang tinggal di Inggris. 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya “Stress meta

akibat puasa pada ibu, yang tentunya ini tidak baik untuk 

perkembangan janin/bayi, walaupun ada pendapat bahwa 

saur dapat menggantikan sarapan, lalu bagaimana dengan 

makan siang? Siapa yang menggantikan ?? 

 

Bila menghadapi ibu hamil yang hipertensi

prihatin dan mulai khawatir mengenai gangguan  aliran 

nutrient ke bayi, apalagi kalau ibu berpuasa.

sudah menandaskan kalau masukan gizi ke ibu kurang 

sedangkan ibu harus menghasilkan hasil kehamilan yang 

“Baik” maka akan terjadi sindroma deplesi pada ibu artinya 

status gizi ibu akan memburuk. Tambahan penelitian lain 

membuktikan bila masukan nutrien ibu tidak baik maka 

bisa saja tidak terjadi penurunan berat lahir anak tetapi 

jumlah DNA dalam setiap sel akan berkurang.

 

Waktu didalami, apa betul motivasi para ibu penelitian 

untuk memutuskan tetap berpuasa,maka ternyata mereka 

memaksakan puasa agar nanti tidak perlu bayar

dan malas kalau nantinya harus berpuasa sendiri dalam 

rangka “bayar utang”, padahal kalau hamil

bayar utang. Ya kan ??? Sayang, sebuah keputusan yang 

tidak berdasarkan agama. 
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yang paling muslimah di televisi dengan bangganya 

menyatakan bahwa dia sudah mengajarkan anaknya puasa 

Penulis menyadari betul bahwa 

dia tidak ahli dalam agama Islam tetapi selalu punya 

harapan yang tidak bisa ditawar yaitu agar semua ibu yang 

Mengingat hal-hal diatas 

penulis mencoba untuk menyampaikan pemikiran ini.  

dan menyusui 

alam agama Islam ibu hamil dan menyusui termasuk 

kelompok yang tidak diwajibkan puasa disamping anak-

Menurut para ahli 

tidak diwajibkan puasa 

utang” jadi nantinya tidak perlu 

Tetapi cukup banyak penulis melihat 

KENAPA TIDAK KONSULKAN DENGAN DOKTER ANDA. 

pernah hamil dan melahirkan 

walaupun tidak penuh menyusui karena bekerja, tetapi 

penulis merasakan betul betapa kedua tugas tadi tidaklah 

ibu tidak mau memakai dan menikmati 

Karena banyak sekali wanita hamil yang puasa, maka para 

ahli di Inggris melakukan penelitian dampak puasa pada 

ibu hamil. Sampel penelitian adalah wanita bangsa Iran 

kan adanya “Stress metabolic” 

akibat puasa pada ibu, yang tentunya ini tidak baik untuk 

perkembangan janin/bayi, walaupun ada pendapat bahwa 

lu bagaimana dengan 

Bila menghadapi ibu hamil yang hipertensi kita sangat 

prihatin dan mulai khawatir mengenai gangguan  aliran 

nutrient ke bayi, apalagi kalau ibu berpuasa. Para ahli 

sudah menandaskan kalau masukan gizi ke ibu kurang 

sedangkan ibu harus menghasilkan hasil kehamilan yang 

terjadi sindroma deplesi pada ibu artinya 

Tambahan penelitian lain 

membuktikan bila masukan nutrien ibu tidak baik maka 

bisa saja tidak terjadi penurunan berat lahir anak tetapi 

jumlah DNA dalam setiap sel akan berkurang. 

aktu didalami, apa betul motivasi para ibu penelitian 

untuk memutuskan tetap berpuasa,maka ternyata mereka 

memaksakan puasa agar nanti tidak perlu bayar ”utang” 

sa sendiri dalam 

kalau hamil tidak perlu 

Ya kan ??? Sayang, sebuah keputusan yang 

Lebih dini lebih baik 

Lebih dini lebih baik adalah semboyan yang selalu 

didengungkan dunia kedokteran.

lebih dini dan diobati lebih dini tentu hasil pengobatan 

akan lebih baik dan penyakit sembuh tanpa komplikasi.

Tapi apakah ini juga berlaku untuk anak y

puasa semasa dikandung ibunya?? 

 

Masyarakat berpendapat bila a

semasa dalam kandungan ibunya maka nantinya anak ini 

akan sangat soleh dan agamais.

ini belum pasti karena banyak sekali faktor eksternal yang 

akan menentukan kadar keagamaan dan kesholehan 

seseorang. Bagaimana pendapat anda ?

 

Penutup 

Sebuah penelitian lain menyatakan bahwa sekitar 80% 

keputusan untuk memilih jenis susu untuk bayi 

dilahirkan, apakah ASI (Air Susu Ibu) atau susu formula

ditentukan ibu waktu masa kehamilan. Karena itu penulis 

jadi sangat ingin tahu pendapat sejawat para ahli 

kebidanan dan penyakit kandungan apa jawaban anda bila 

ibu hamil bertanya apakah mereka boleh puasa. Rasanya 

lebih banyak keuntungan untuk ibu dan bayinya bila ibu 

hamil dan menyusui tidak berpuasa.

 

Kalau penulis secara pribadi sangat

kepada para ibu sekalian untuk tidak berpuasa selama 

hamil dan menyusui, kan masih banyak cara dan 

kesempatan lain untuk membuktikan bakti kepada agama 

kita, misalnya meningkatkan jumlah sembahyang selain 

sembahyang 5 waktu, membaca Al

infak,sodaqoh, menyantuni anak yatim dan mengirim 

parsel lebaran bukan bukan kepada atasan tetapi kepada 

bawahan kita misalnya kepada para supir, tukang parki

tempat kita praktek dan para pembantu atau siapa lagi la

Nah sejawat sekalian, mumpung masih bulan puasa, maaf 

kalau pemikiran ini kurang berkenan di hati.

Sekali lagi selamat berpuasa dan mohon maaf la

bila waktunya tiba, Wassalam

 

 

PROFIL
DER        

Pada edisi kedua Buletin 

Perinasia Jawa Barat, 

yang kami tampilkan kali ini 

adalah tokoh yang tidak dapat 

dilepaskan dari keberadaan 

Subd

Fakultas Kedokteran UNPAD, 

karena beliau adalah kepala 

Subdivisi Perinatologi pertama

Bagian Ilmu Kesehatan Anak 

FKUP/RS Hasan Sadikin 

Ban

Prof. Anna Alisjahbana MD,PhD,
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Lebih dini lebih baik adalah semboyan yang selalu 

didengungkan dunia kedokteran. Kalau penyakit didektesi 

lebih dini dan diobati lebih dini tentu hasil pengobatan 

akan lebih baik dan penyakit sembuh tanpa komplikasi. 

Tapi apakah ini juga berlaku untuk anak yang sudah mulai 

kandung ibunya??  

Masyarakat berpendapat bila anak sudah mulai puasa 

semasa dalam kandungan ibunya maka nantinya anak ini 

akan sangat soleh dan agamais. Penulis merasa bahwa hal 

ini belum pasti karena banyak sekali faktor eksternal yang 

akan menentukan kadar keagamaan dan kesholehan 

a pendapat anda ? 

Sebuah penelitian lain menyatakan bahwa sekitar 80% 

keputusan untuk memilih jenis susu untuk bayi yang akan 

(Air Susu Ibu) atau susu formula, 

ditentukan ibu waktu masa kehamilan. Karena itu penulis 

gat ingin tahu pendapat sejawat para ahli 

kebidanan dan penyakit kandungan apa jawaban anda bila 

ibu hamil bertanya apakah mereka boleh puasa. Rasanya 

lebih banyak keuntungan untuk ibu dan bayinya bila ibu 

hamil dan menyusui tidak berpuasa. 

secara pribadi sangat–sangat memohon 

kepada para ibu sekalian untuk tidak berpuasa selama 

hamil dan menyusui, kan masih banyak cara dan 

kesempatan lain untuk membuktikan bakti kepada agama 

kita, misalnya meningkatkan jumlah sembahyang selain 

aktu, membaca Al-Qur’an di bulan puasa, 

daqoh, menyantuni anak yatim dan mengirim 

parsel lebaran bukan bukan kepada atasan tetapi kepada 

kepada para supir, tukang parkir 

tempat kita praktek dan para pembantu atau siapa lagi lah. 

Nah sejawat sekalian, mumpung masih bulan puasa, maaf 

kalau pemikiran ini kurang berkenan di hati. 

Sekali lagi selamat berpuasa dan mohon maaf lahir bathin 

assalam. 

PROFIL 

Pada edisi kedua Buletin 

Perinasia Jawa Barat, tokoh 

yang kami tampilkan kali ini 

adalah tokoh yang tidak dapat 

dilepaskan dari keberadaan 

Subdivisi Perinatologi di 

Fakultas Kedokteran UNPAD, 

karena beliau adalah kepala 

Subdivisi Perinatologi pertama 

Bagian Ilmu Kesehatan Anak 

FKUP/RS Hasan Sadikin 

Bandung. 

Prof. Anna Alisjahbana MD,PhD, 
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Prof. Anna Alisjahbana MD,PhD, Profesor Emeritus 

demikian lengkapnya, lahir pada bulan Februari 1931 di 

Jakarta. Beliau menyelesaikan kedokteran Umum di 

Universitas Indonesia Jakarta dan spesialisasi kesehatan 

anak di Universitas Padjadjaran Bandung. Pendidikan 

terakhir beliau dalam meraih gelar Doktor diselesaikan 

pada tahun 1993 di Erasmus University Rotterdam, dan 

pada tahun 1996 beliau mendapat gelar Profesor Emeritus.

Prof. Anna (demikian beliau akrab disapa)

mempunyai ide-ide cemerlang dan kepedulian tinggi 

terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang tak 

pernah berhenti. Ada lebih 25 karya penelitian dan lebih 

dari 10 kegiatan yang telah beliau lakukan yang selalu 

berkaitan dengan kepentingan anak-anak Indo

Penelitian dan kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama 

baik dengan organisasi di Indonesia, maupun dunia seperti

WHO, WCCD (Women and Child Care and Development), 

World Bank, Unicef, USAID dan Ford Fondation. Hal ini 

menunjukan bahwa beliau amat sangat dipercaya, dihargai 

dan dibutuhkan dalam setiap konsep dan pemikirannya 

baik secara nasional maupun internasional.  

 

Kegiatan beliau tersebut membuahkan lebih dari 10 

penghargaan yang diterima baik dari dalam maupun luar 

negeri, beberapa diantaranya adalah: First place for best

scientific report (1989), Prof Julianti Saroso Award (1992), 

Prof Sutedjo Award (1993), ITB Award (2002), Best 

Overall Award UNICEF Regional Meeting-Bangkok (2003), 

Anugrah Swaka Winayaroha-Dirjen DIKTI

ASOKA Senior Fellowship Award (2009). Kegiatan yang 

masih beliau lakukan sampai saat ini adalah menjadi 

konsultan dalam kegiatan F2H (Frontiers for He

dengan mengerjakan “9 PESAN” yang berupa pemanfaatan 

taman posyandu untuk mempersiapkan keberadaan anak 

sejak dalam kandungan hingga dewasa, sehingga anak 

yang akan hadir di bumi Indonesia selalu berkualitas.

 

Dengan motto: Manfaatkan setiap waktu untuk 

memelihara quality of life dimulai sejak masa konsepsi. 

Saat ini dalam usia yang hampir 80 tahun, beliau tampak 

jauh lebih muda dari usianya. Masih menampakkan 

semangat usia 20 tahun yang begitu menggebu 

menjelaskan ide-ide segar dan mengagumkan yang dapat 

kita gali untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Semua 

selalu berkaitan dengan kepentingan anak-anak Indonesia 

di masa mendatang. 

 

Prof Anna Alisjahbana, seorang tokoh yang memberikan 

gambaran sebagai GURU sejati, patut DIGUGU dan DITIRU. 

Seorang wanita perkasa yang diimpikan Kartini, yang selalu 

bergerak dan berkarya harus banyak kata ….

Aris Primadi, Justi) 

 

 

 

 

 

 

BERITA KELUARGA 

Prof.Dr.dr. Djamhoer MAS, SpOG(K),MSPH

Hardjanti Oman, Sp.A(K) baru saja dirawat di RSHS 

selama beberapa hari dan saat ini sedang dalam masa 

pemulihan. Kita do’akan semoga beliau cepat 

September  – Oktober 2010 

Profesor Emeritus 

demikian lengkapnya, lahir pada bulan Februari 1931 di 

Jakarta. Beliau menyelesaikan kedokteran Umum di 

Universitas Indonesia Jakarta dan spesialisasi kesehatan 

Universitas Padjadjaran Bandung. Pendidikan 

terakhir beliau dalam meraih gelar Doktor diselesaikan 

pada tahun 1993 di Erasmus University Rotterdam, dan 

pada tahun 1996 beliau mendapat gelar Profesor Emeritus. 

b disapa) selalu 

ide cemerlang dan kepedulian tinggi 

anak Indonesia yang tak 

pernah berhenti. Ada lebih 25 karya penelitian dan lebih 

dari 10 kegiatan yang telah beliau lakukan yang selalu 

anak Indonesia. 

Penelitian dan kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama 

Indonesia, maupun dunia seperti  

WHO, WCCD (Women and Child Care and Development), 

World Bank, Unicef, USAID dan Ford Fondation. Hal ini 

angat dipercaya, dihargai 

dan dibutuhkan dalam setiap konsep dan pemikirannya 

 

Kegiatan beliau tersebut membuahkan lebih dari 10 

penghargaan yang diterima baik dari dalam maupun luar 

First place for best 

(1989), Prof Julianti Saroso Award (1992), 

Prof Sutedjo Award (1993), ITB Award (2002), Best 

Bangkok (2003), 

Dirjen DIKTI (2007) dan 

ASOKA Senior Fellowship Award (2009). Kegiatan yang 

masih beliau lakukan sampai saat ini adalah menjadi 

konsultan dalam kegiatan F2H (Frontiers for Health) yaitu 

yang berupa pemanfaatan 

apkan keberadaan anak 

sejak dalam kandungan hingga dewasa, sehingga anak 

yang akan hadir di bumi Indonesia selalu berkualitas. 

Dengan motto: Manfaatkan setiap waktu untuk 

dimulai sejak masa konsepsi. 

pir 80 tahun, beliau tampak 

jauh lebih muda dari usianya. Masih menampakkan 

semangat usia 20 tahun yang begitu menggebu 

ide segar dan mengagumkan yang dapat 

penelitian selanjutnya. Semua 

anak Indonesia 

Prof Anna Alisjahbana, seorang tokoh yang memberikan 

gambaran sebagai GURU sejati, patut DIGUGU dan DITIRU. 

Seorang wanita perkasa yang diimpikan Kartini, yang selalu 

…. (Fiva A. Kadi, 

BERITA AKADEMIK
 

Dari kiri ke kanan: dr. Muhammad 

Mufida, SpOG., dr. Aloysius Suryawan, SpOG.

 

Pada Tanggal 9 Agustus 2010 di Hotel Savoy Ho

Bandung telah dilaksanakan 

Subdivisi Fetomaternal Bagian Ilmu Kebidanan

Kandungan kepada dokter-dokter yang lulus pada ujian PIT 

POGI PADANG 2010 di Jakarta pada tanggal 6 juli 2010. 

Adapun dokter yang dilantik yaitu

 

1. dr.  Aloysius Suryawan, SpOG. 

Karya Ilmiah : Perbandin

penderita Abortus Spontan dan Kehamilan Normal.

 

2. dr. Lilia Mufida, SpOG.  

Karya Ilmiah : Perbadingan kadar TGF Beta 1 dan 

TIMPs pada pasien Preekla

 

3. dr. Muhammad Alamsyah, SpOG

Karya Ilmiah : Hubungan antara Kadar NO dan CRH 

pada penderita HELLP Syndrome yang menjalani 

perawatan intensif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.dr. Djamhoer MAS, SpOG(K),MSPH serta dr. 

baru saja dirawat di RSHS 

selama beberapa hari dan saat ini sedang dalam masa 

pemulihan. Kita do’akan semoga beliau cepat sembuh. 

KATA MUTIARA

� Kemenangan yang terindah dan tersukar didapat 

bagi manusia ialah kemenangan atas diri sendiri. 

Kartini 

� Seorang yang jujur mengubah ide

disesuaikan dengan kebenaran, dan seorang 

yang tidak jujur mengubah kebenaran untuk 

disesuaikan dengan ide

Asuhan : Mamah Justi
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AKADEMIK 

 
 Alamsyah, SpOG(K), M.Kes., dr. Lilia   

Mufida, SpOG., dr. Aloysius Suryawan, SpOG. 

Pada Tanggal 9 Agustus 2010 di Hotel Savoy Homan 

Bandung telah dilaksanakan penyerahan Brevet Konsultan 

Subdivisi Fetomaternal Bagian Ilmu Kebidanan-Penyakit 

dokter yang lulus pada ujian PIT 

POGI PADANG 2010 di Jakarta pada tanggal 6 juli 2010. 

apun dokter yang dilantik yaitu: 

Aloysius Suryawan, SpOG.  

: Perbandingan kadar MMP9 serum 

penderita Abortus Spontan dan Kehamilan Normal. 

: Perbadingan kadar TGF Beta 1 dan 

TIMPs pada pasien Preeklamsia dan Kehamilan Normal. 

Alamsyah, SpOG(K), M.Kes.  

gan antara Kadar NO dan CRH 

pada penderita HELLP Syndrome yang menjalani 

 

KATA MUTIARA 

Kemenangan yang terindah dan tersukar didapat 

bagi manusia ialah kemenangan atas diri sendiri. 

Seorang yang jujur mengubah ide-idenya untuk 

disesuaikan dengan kebenaran, dan seorang 

yang tidak jujur mengubah kebenaran untuk 

disesuaikan dengan ide-idenya. 

Asuhan : Mamah Justi 
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KALENDER ILMIAH
 

 

MENYONGSONG MASA DEPAN REMAJA 

YANG BERKUALITAS 
 

Oleh : Dini Pusianawati 

(dr. Spesialis Kandungan dan Kebidanan, Staf Ahli

 

Remaja merupakan bagian dari masa 

anak. Menurut WHO, remaja adalah 

bila anak telah mencapai umur 10

tahun. Sekitar seperlima dari 

penduduk dunia adalah remaja. 

Remaja atau adolescen

kata Adolescere yang artinya menjadi 

dewasa. Adolescen: kematangan 

organ reproduksi untuk menjadi 

dewasa.  

 

PELATIHAN PENATALAKSANAAN BBLR UNTUK 

YANKES LEVEL I-II 

• 2-3 Oktober 2010 di Bandar Lampung 

 

PELATIHAN KONSELING MENYUSUI 

• 4-8 Oktober 2010 di Jakarta 

• 6-10 Desember 2010 di Jakarta 

 

 

PELATIHAN RESUSITASI NEONATUS 

• 9-10 Oktober 2010 di Hotel Aston Tropicana 

Cihampelas Bandung 

 

SIMPOSIUM KEHAMILAN MULTIPEL 

• 16 Oktober 2010 di Auditorium FK UNPAD

 

 

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)

• 30 – 31 Oktober 2010 di Jakarta 

 

KURSUS USG DASAR  

•  4 – 6 November 2010 di Gedung Emergensi (COT 

Lantai 1) RSHS Bandung 

 

PELATIHAN KONSELING KRR 

• 6-7 Nopember 2010 di Jakarta 

 

PELATIHAN PERAWATAN METODE KANGURU (MPK)

• 23-25 Oktober 2010 di Jakarta 

• 18-20 Desember 2010 di Jakarta 

 

PELATIHAN MANAJEMEN LAKTASI (PML) 

• 16-17 Oktober 2010 di Jakarta 

 

PIKAB (Pendidikan Ilmu Kesehatan Anak 

Berkelanjutan) VIII 

• 27-28 November 2010 

 

September  – Oktober 2010 

KALENDER ILMIAH 

 

MENYONGSONG MASA DEPAN REMAJA 

 

taf Ahli Obgyn-Sos) 

merupakan bagian dari masa 

Menurut WHO, remaja adalah 

bila anak telah mencapai umur 10-19 

Sekitar seperlima dari 

penduduk dunia adalah remaja. 

Remaja atau adolescence berasal dari 

kata Adolescere yang artinya menjadi 

: kematangan  

reproduksi untuk menjadi 

Proses pematangan fisik pada remaja terjadi lebih cepat 

dari proses pematangan psikososial. Hal ini sering 

menyebabkan berbagai masalah. Di satu sisi remaja sudah 

merasa matang secara fisik dan ingin bebas serta mandiri.

Di sisi lain mereka tetap membutuhkan bantuan, 

dukungan serta perlindungan orangtua. Orangtua sering 

tidak mengetahui atau tidak memahami perubahan yang 

terjadi pada remaja sehingga tidak jarang terjadi konflik di 

antara keduanya. Karena merasa tidak dime

seringkali memperlihatkan agresifitas yang dapat 

mengarah pada perilaku berisiko tinggi. Perubahan 

biologis yang dialami remaja seperti perubahan hormonal 

memiliki pengaruh besar dalam timbulnya berbagai 

perilaku risiko tinggi. Sementara per

dapat menyebabkan timbulnya masalah biologis

 

Salah satu bentuk perilaku risiko tinggi yang terjadi dan 

menjadi masalah masa remaja adalah perilaku yang 

berkaitan dengan perkembangan seks remaja. Masalah 

kesehatan reproduksi pada remaj

lain, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan 

dini, HIV, IMS dan aborsi. Rita Damayanti (UI, 2007) pada 

penelitiannya menyebutkan estimasi prevalensi 

remaja pernah melakukan seks pranikah, 

pernah mencoba narkoba

reproduksi remaja (2009), didapatkan data bahwa 

laki-laki yang pacaran telah melakuk

sedangkan perempuan 6,7%. Survei Kesehatan anak 

sekolah Depkes di 18 provinsi yang melibatkan 72 SMP dan 

72 SMA, menyatakan bahwa 5,3% siswa SMP pernah 

melakukan hubungan seksual sedangkan SMA 10,3%.

 

Adanya perubahan pada masa remaja sering menimbulkan 

permasalahan. Timbulnya masalah pada remaja 

disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. 

Secara garis besar faktor

dikelompokkan sebagai berikut:

• Adanya perubahan-perubahan biologis dan psikologis 

yang sangat pesat pada masa remaja yang akan 

memberikan dorongan tertentu yang sangat 

kompleks. 

• Orangtua dan pendidik kurang siap untuk

memberikan informasi yang benar dan tepat waktu 

karena ketidaktahuannya.

• Perbaikan gizi menyebabkan menars menjadi lebih 

dini. Kesempatan untuk bersekolah dan bekerja 

terutama di perkotaan menjadi lebih terbuka bagi 

wanita sehingga usia kawin bertambah. K

antara menars dan usia kawin yang makin panjang 

dan disertai pergaulan yang makin bebas tidak jarang 

menimbulkan masalah. 

• Membaiknya sarana komunikasi dan transportasi 

akibat kemajuan teknologi sehingga sulit melakukan 

seleksi terhadap informasi

• Pembangunan ke arah industrialisasi disertai 

pertambahan penduduk yang menyebabkan 

peningkatan urbanisasi, berkurangnya sumber daya 

alam dan terjadi perubahan tata nilai. Ketimpangan 

PELATIHAN PENATALAKSANAAN BBLR UNTUK 

10 Oktober 2010 di Hotel Aston Tropicana 

FK UNPAD 

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 

6 November 2010 di Gedung Emergensi (COT 

METODE KANGURU (MPK) 

5 

Proses pematangan fisik pada remaja terjadi lebih cepat 

dari proses pematangan psikososial. Hal ini sering 

menyebabkan berbagai masalah. Di satu sisi remaja sudah 

merasa matang secara fisik dan ingin bebas serta mandiri. 

Di sisi lain mereka tetap membutuhkan bantuan, 

dukungan serta perlindungan orangtua. Orangtua sering 

tidak mengetahui atau tidak memahami perubahan yang 

terjadi pada remaja sehingga tidak jarang terjadi konflik di 

merasa tidak dimengerti, remaja 

seringkali memperlihatkan agresifitas yang dapat 

mengarah pada perilaku berisiko tinggi. Perubahan 

biologis yang dialami remaja seperti perubahan hormonal 

memiliki pengaruh besar dalam timbulnya berbagai 

perilaku risiko tinggi. Sementara perilaku risiko tinggi 

dapat menyebabkan timbulnya masalah biologis. 

Salah satu bentuk perilaku risiko tinggi yang terjadi dan 

menjadi masalah masa remaja adalah perilaku yang 

berkaitan dengan perkembangan seks remaja. Masalah 

kesehatan reproduksi pada remaja berkaitan satu sama 

yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan 

Rita Damayanti (UI, 2007) pada 

estimasi prevalensi 5 dari 100 

remaja pernah melakukan seks pranikah, 7 dari 100 remaja 

mencoba narkoba. Dari survei kesehatan 

reproduksi remaja (2009), didapatkan data bahwa 10,2% 

g pacaran telah melakukan hubungan seksual, 

erempuan 6,7%. Survei Kesehatan anak 

sekolah Depkes di 18 provinsi yang melibatkan 72 SMP dan 

72 SMA, menyatakan bahwa 5,3% siswa SMP pernah 

melakukan hubungan seksual sedangkan SMA 10,3%. 

Adanya perubahan pada masa remaja sering menimbulkan 

Timbulnya masalah pada remaja 

disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. 

ris besar faktor-faktor tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

perubahan biologis dan psikologis 

yang sangat pesat pada masa remaja yang akan 

memberikan dorongan tertentu yang sangat 

Orangtua dan pendidik kurang siap untuk 

memberikan informasi yang benar dan tepat waktu 

karena ketidaktahuannya. 

Perbaikan gizi menyebabkan menars menjadi lebih 

dini. Kesempatan untuk bersekolah dan bekerja 

terutama di perkotaan menjadi lebih terbuka bagi 

wanita sehingga usia kawin bertambah. Kesenjangan 

antara menars dan usia kawin yang makin panjang 

dan disertai pergaulan yang makin bebas tidak jarang 

 

Membaiknya sarana komunikasi dan transportasi 

akibat kemajuan teknologi sehingga sulit melakukan 

seleksi terhadap informasi dari luar. 

Pembangunan ke arah industrialisasi disertai 

pertambahan penduduk yang menyebabkan 

peningkatan urbanisasi, berkurangnya sumber daya 

alam dan terjadi perubahan tata nilai. Ketimpangan 
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sosial dan individualisme sering memicu terjadinya 

konflik perorangan maupun kelompok. Lapangan 

kerja yang kurang memadai dapat memberikan 

dampak yang kurang baik sehingga remaja menderita 

frustrasi dan depresi yang menyebabkan mereka 

mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan 

negatif. 

• Kurangnya pemanfaatan penggunaan sarana untuk 

menyalurkan gejolak remaja. 

 

Semua masalah di atas menunjukkan besarnya masalah 

pada remaja saat ini, sehingga perlu mendapat perhatian 

dari berbagai pihak seperti orangtua, pendidik, 

pemerintah, profesional, masyarakat. Sehat atau sakit 

remaja perlu pelayanan kesehatan yang komprehensif. 

Selama ini pelayanan kesehatan hanya tertuju pada upaya 

peningkatan kesehatan fisik, kurang memperhatikan non-

fisik. Diperlukan suatu klinik khusus remaja sehingga 

diharapkan remaja bisa mengungkapkan persoalan guna 

dicarikan solusi atas masalahnya, dengan manfaatnya 

antara lain menurunkan pula insidensi penyakit IMS atau 

penyalahgunaan narkoba. 

 

Perubahan besar: Biologis 

Pada remaja pria terjadi perubahan menjadi lebih tinggi, 

ramping dan padat, mencapai 15% tinggi dewasa selama 

pubertas sehingga membutuhkan kalori lebih tinggi. Pada 

remaja wanita berubah menjadi lebih tinggi dan gemuk, 

persentasi lemak tubuh meningkat sejak belasan tahun 

sampai pertengahan umur 20an, mencapai 50% berat ideal 

dewasa 6-9 bulan sebelum peningkatan tinggi badan. Diet 

dapat berakibat negatife pada pertumbuhan linear selama 

periode ini.  

 

Issue penting Nutrisi pada Kesehatan dewasa  

• Risiko penyakit kardiovaskuler dan kanker 

• Osteoporosis dan mineralisasi tulang 

• Kegemukan dan obesitas 

• Diabetes tipe 2 

• Kelainan pola makan 

• Malnutrisi 

• Sepertiga morbiditas penyakit  jantung  dan kanker 

berhubungan dengan pola makan yang berupa diet 

tinggi lemak jenuh, natrium dan rendah serat  

• Remaja biasanya makan lebih banyak di restoran 

cepat saji, warung cemilan dan di sekolah. Restoran 

cepat saji cenderung menyediakan makanan rendah 

Fe, Ca, riboflavin, vitamin C dan asam folat.  

• Nutrisi pada periode ini dan kecepatan pertumbuhan 

penting bagi remaja untuk meyakinkan pertumbuhan 

yang sehat selama pubertas dan pencapaian tinggi 

badan, densitas tulang optimal, dan untuk 

perempuan, memulai dan melanjutkan siklus 

menstruasi normal.  

 

Kasus nutrisi kurang ini ternyata cukup tinggi, 

dikatakan prevalensi anemi pada remaja:  25,5 % . 

Prevalensi gizi kurang dengan IMT < 5 persentil 17,4 % 

dengan  laki-laki 20,7 % dan perempuan 14,1 % .  

Konsekuensi nutrisi kurang pada remaja bisa 

menimbulkan prestasi sekolah yang buruk, 

sluggishness, mudah pingsan, lambatnya onset tanda 

sex sekunder, pemurung, nutrisi buruk pada masa 

dewasa dan pertumbuhan/perkembangan lambat.  

 

Remaja sering mengalami kekurangan nutrisi karena  tidak 

cukup makanan untuk dimakan, access to empty calorie, 

kurangnya makanan bergizi, kebiasaan makan yang buruk 

dan gaya hidup tidak sehat  

Sarapan yang penting bagi tubuh sering dilewatkan karena 

kurangnya waktu, kurang selera makan, lebih memilih 

untuk tidur dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk 

penampilan.  

 

Remaja bisa dicegah untuk tidak melalaikan sarapan 

dengan cara mengingatkan remaja agar menyediakan 

waktu untuk makan yang baik, memberitahu bahwa 

sarapan dapat mencegah kelainan makan seperti makan 

berlebihan atau kebiasaan menggigit-gigit sesuatu. Remaja 

juga perlu diberitahukan bahwa  tidak sarapan tidak akan 

mengurangi berat badan. Selain itu diingatkan pada 

remaja untuk tidur lebih cepat, agar bangun lebih pagi 

sehingga punya waktu untuk sarapan. Juga pastikan bahwa 

sarapan telah siap sebelum remaja dan anggota keluarga 

meninggalkan rumah dan temani  saat makan. Bila tidak 

memungkinkan makan, berikan bekal yang bergizi. 

 

Remaja juga sering melakukan eksperimen dengan 

berbagai diet atau cara penurunan berat badan, 

menciptakan diet sendiri, misalnya dengan biskuit dan air, 

mengikuti cara diet selebritis. Kelainan makan berupa 

anoreksia dan bulimia juga menyebabkan nutrisi buruk. 

Selain itu penggunaan zat terlarang. 

 

Remaja membutuhkan nutrisi sesuai untuk pertumbuhan 

dan perkembangan yang baik. Sekitar 1/3 remaja tidak 

memiliki status nutrisi baik. Kebutuhan Nutrien tidak 

terpenuhi karena kurangnya makanan, pilihan makanan 

yang buruk dan gaya hidup tidak sehat.  

membantu dan mendukung remaja untuk melakukan gaya 

hidup sehat. Program nutrisi remaja terbatas dan hal ini 

harus diubah untuk memperbaiki status nutrisi remaja 

sebagai persiapan masa dewasa.  

 

Perubahan dalam regulasi hormon selama masa remaja 

merupakan masa yang  kritis, peluang berbagai penyakit 

dan toksin  untuk gangguan fungsi dan maturasi. Selain 

nutrisi, remaja juga memerlukan imunisasi untuk 

memperkuat ketahanan tubuhnya. Imunisasi remaja  

kurang mendapat perhatian baik oleh para orang tua 

maupun dari Depkes/petugas kesehatan. 

Beberapa alasan mengapa remaja perlu diImunisasi 

• Kadar zat antibodi  terhadap penyakit yang  dapat 

dicegah dengan imunisasi sebelumnya    cenderung  

menurun.     
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• Cakupan yang rendah saat masa bayi atau prevalensi 

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi masih 

tinggi dalam masa remaja.  

• Menghadapi risiko terkena penyakit masa dewasa  

 

Imunisasi untuk remaja meliputi vaksinasi ulang atau 

booster (semua jenis vaksinasi dasar)  yang telah diberikan 

pada  usia lebih dini dan program imunisasi remaja sesuai 

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 

yaitu imunisasi Hepatitis B, Tetanus Diphteria acellular 

Pertusis (TdaP), Inactivated Poliovirus (IVP), Measles 

Mumps Rubella (MMR), Varicella, Meningokokus, 

Pneumokokus, Influenza, Hepatitis A dan HPV 

Contoh mengapa imunisasi remaja penting : 

• Vaksin MMR penting untuk wanita usia subur karena 

komponen rubella yang ada di dalamnya dapat 

mencegah rubella kongenital apabila wanita tersebut 

hamil.   

• Hepatitis B berhubungan dengan masalah 

penggunaan zat terlarang.  

• Vaksinas HPV berhubungan dengan gaya hidup tidak 

sehat (infeksi menular seksual) 

 

Nutrisi yang kurang bisa disebabkan penyalah gunaan zat 

adiktif. Cara mendeteksinya bisa menggunakan metoda 

CRAFFT. CRAFFT merupakan alat skrining kesehatan yang 

direkomendasikan oleh American Academy of Pediatrics’ 

Committee pada Substance Abuse untuk remaja, 

dikembangkan dari modifikasi pertanyaan-pertanyaan dari 

alat skrining yang lebih panjang, mengkombinasikan 

pertanyaan serupa, dan kemudian melakukan pengukuran 

validitas berulang untuk mengetahui pertanyaan terbaik 

dalam mengidentifikasi remaja yang memerlukan terapi 

substance abuse. 

 

CRAFFT mempunyai sensitivitas dan spesifisitas sama 

bagusnya untuk alkohol dan obat-obatan, untuk laki-laki 

dan perempuan, untuk remaja muda maupun tua, dan 

para muda yang berbeda latar belakang etnis/ras. 

CRAFFT  merupakan singkatan dari huruf-huruf pertama 

dari kata kunci pertanyaan skrining: 

 

C   CAR 

Apakah anda pernah berkendara di sebuah mobil yang 

dikemudikan oleh seseorang (termasuk anda sendiri) 

yang sedang “high” atau telah menggunakan alkohol 

maupun obat-obatan? 

 

R   RELAX 

Apakah anda pernah menggunakan alkohol atau obat-

obatan untuk menenangkan diri, merasa lebih baik 

tentang diri anda, atau menyesuaikan diri? 

 

A   ALONE 

Apakah anda pernah menggunakan alkohol atau obat-

obatan saat anda sedang sendiri? 

 

 

F   FORGET 

Apakah anda pernah melupakan hal-hal yang telah 

anda lakukan selama menggunakan alkohol atau obat-

obatan? 

 

F   FRIENDS  

Apakah keluarga atau teman anda pernah mengatakan 

kepada anda untuk menghentikan kebiasaan minum 

ataupun penggunaan obat-obatan? 

 

T   TROUBLE 

Pernahkah anda tersangkut masalah selama anda 

menggunakan alkohol maupun obat-obatan? 

 

CRAFFT dapat dilakukan dengan banyak cara yang 

berbeda, tergantung dari kenyamanan, kerahasiaan pasien 

dan kemauan dokter. Studi terbaru yang menelusuri 

pilihan skrining remaja menemukan bahwa remaja 

memilih mengisi sendiri versi kertas ataupun komputer 

CRAFFT daripada dengan provider yang menanyakan 

pertanyaan secara langsung kepada mereka 

 

Selain penggunaan zat adiktif, remaja juga sering 

mengalami gangguan perilaku. Angka kejadian gangguan 

mental emosional remaja 12-25%. Insidensi lebih tinggi 

lagi pada kelompok berisiko seperti penyakit kronis, 

sosioekonomi rendah, stres seperti perceraian orangtua, 

kematian orangtua. Deteksi dini gangguan perilaku penting 

karena dapat menimbulkan kegagalan sekolah, penyalah 

gunaan zat adiktif, kriminalitas, kekerasan dan bunuh diri  

 

Salah satu bentuk deteksi dini gangguan perilaku adalah 

dengan PSC. Pediatric Symptom Checklist (PSC), 

merupakan alat skrining psikososial untuk mengenali 

adanya  masalah emosional dan perilaku, sehingga 

intervensi yang sesuai dapat dilakukan sedini mungkin. 

Pertama kali dipublikasikan oleh Jellinek dkk (1988). Suatu 

skrining perilaku anak usia 4-16 tahun, berupa 35 

pertanyaan yang harus dinilai oleh orangtua (PSC-35). Tapi 

karena adanya keluhan mengenai banyaknya jumlah 

pertanyaan yang harus dijawab, maka  Gardner dkk (1999) 

menyederhanakan menjadi 17 pertanyaan (PSC-17)  

 

Untuk remaja usia lebih dari 11 tahun, PSC dapat diisi 

sendiri oleh remaja. 95% remaja dengan hasil    PSC negatif 

benar tidak memiliki gangguan perilaku. Artinya, masih 

terdapat 1 diantara 20 anak dengan hasil  PSC negatif, 

ternyata memiliki gangguan perilaku. Adanya hasil positif 

palsu dan negatif palsu ini menunjukkan pentingnya 

penilaian klinis, disamping melihat hasil skrining. 

 

 

Sumber: Seminar dan Workshop Menyongsong Masa 

Depan Remaja yang Berkualitas 
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ACARA BUKA BERSAMA

 
Pada hari Minggu tgl 15 Agustus pada bulan Ramadhan

kediaman Prof.Dr.Nanan Sekarwana,dr,Sp.A(K),Mars

Batununggal Abadi Raya no.8 Bandung telah di lakukan 

buka bersama

dengan salat isya 

dan tarawih 

berjama’ah dan 

ditutup dengan 

Siraman Rohani 

oleh Ustadz. 

KH. Drs. Achmad 

Chumaedi.

Kegi

dihadiri oleh + 100 orang (Anggota IDAI Jawa Barat, Staf, 

PPDS, dan karyawan Bagian Anak), serta beberapa Anggota 

IDAI dari luar kota Bandung.  

 

 

Bagian Obstetri dan Ginekologi pada tanggal 30 Agustus 

bertempat di kediaman Dr. dr. Tono Djuwantono

MKes Jl. Dr. Junjunan no. 107 Bandung melaku

Ustadz Dr. Miftah Faridl, 

Mudah-mudahan kegiatan semacam ini senantiasa berada 

dalam ridho Allah dan kita semua mendapatkan berkah 

dan hikmah dari ibadah puasa ini . Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : _______________________________________________

Nomor anggota  : __________________________________

Alamat institusi : _______________________________________________

  Telp. ____________________   Fax,:  ________________

   Email ____________________

Alamat rumah : _______________________________________________

  Kota ____________________

  Telp .____________________

September  – Oktober 2010 

ACARA BUKA BERSAMA 

ada hari Minggu tgl 15 Agustus pada bulan Ramadhan di 

kediaman Prof.Dr.Nanan Sekarwana,dr,Sp.A(K),Mars Jl. 

telah di lakukan 

buka bersama, 

dilanjutkan 

dengan salat isya 

dan tarawih 

berjama’ah dan 

ditutup dengan 

Siraman Rohani 

oleh Ustadz.  

KH. Drs. Achmad 

Chumaedi. 

Kegiatan ini 

100 orang (Anggota IDAI Jawa Barat, Staf, 

PPDS, dan karyawan Bagian Anak), serta beberapa Anggota 

Bagian Obstetri dan Ginekologi pada tanggal 30 Agustus 

Dr. dr. Tono Djuwantono, SpOG(K), 

melakukan buka 

puasa dan 

shalat 

tarawih 

bersama. 

Kegiatan ini 

dihadiri + 100 

orang. Acara 

dilanjutkan 

dengan 

siraman 

rohani oleh 

mudahan kegiatan semacam ini senantiasa berada 

dalam ridho Allah dan kita semua mendapatkan berkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuhan: Nono Sumarna Afandi, dr,Sp.A(K)

Anak Domba

Di hiji kampung aya tukang 

ngangon domba, manehna keur 

kiih domba mundur (mangga 

ciptakeun kaayaan harita) Teu lila 

domba teh reuneuh, 

atuh si tukang ngangon reuwaseun, leuh boa gara

gara ku urang. Geus waktuna ngajuru, domba teh 

anakan, manehna lain nemp

nyumput. Digentraan ku nu bogana, naha silaing 

mah lain atoh domba anakan? Si tukang ngangon 

nanyakeun: Anakna domba Pa? Nya heueuh domba 

maenya jelema. Manehna gumbira terus indit ka 

kandang domba, rek nempo anak domba. Enya wae 

anak domba mani lucu diusapan ku manehna, 

saenggeus kitu manehna indit, si anak domba 

ngungudag bari nyebut : “Bapa.. bapa.. bapa..”

(punten ka anu gaduh domba sing ati upami 

ngangon) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

____________________   Fax,:  ________________ 

____________________ 

_______________________________________________ 

____________________   Prop:  ________________ 

.____________________   Fax,:  ________________ 

Formulir Perpanjangan 

Keanggotaan
 

Formulir dikirim ke:

 

PERINASIA

Jl. Pasteur no. 38, Bandung

40161 

Telp : 62 22 2032530, 70835010

Fax  : 62 22 2039086

Email : obgynr17@centrin.net.id
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Asuhan: Nono Sumarna Afandi, dr,Sp.A(K) 

Anak Domba 

Di hiji kampung aya tukang 

ngangon domba, manehna keur 

kiih domba mundur (mangga 

ciptakeun kaayaan harita) Teu lila 

domba teh reuneuh,  

atuh si tukang ngangon reuwaseun, leuh boa gara-

gara ku urang. Geus waktuna ngajuru, domba teh 

anakan, manehna lain nempo, tapi kalahka 

nyumput. Digentraan ku nu bogana, naha silaing 

mah lain atoh domba anakan? Si tukang ngangon 

nanyakeun: Anakna domba Pa? Nya heueuh domba 

maenya jelema. Manehna gumbira terus indit ka 

kandang domba, rek nempo anak domba. Enya wae 

mani lucu diusapan ku manehna, 

saenggeus kitu manehna indit, si anak domba 

ngungudag bari nyebut : “Bapa.. bapa.. bapa..” 

(punten ka anu gaduh domba sing ati upami 

Formulir Perpanjangan 

Keanggotaan 

Formulir dikirim ke: 

PERINASIA JAWA BARAT 

Jl. Pasteur no. 38, Bandung-

 

62 22 2032530, 70835010 

Fax  : 62 22 2039086 

Email : obgynr17@centrin.net.id 
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ACARA BUKA BERSAMA
 

Kegiatan buka puasa bersama telah dilaksanakan pada hari 

Minggu tgl 15 Agustus pada bulan Ramadhan, yang kita 

harapkan memberikan efek positif dalam rangka 

menyambut dan memuliakan bulan suci ini. 

 

Acara buka bersama ini dilaksanakan di kediaman Prof.Dr. 

Nanan Sekarwana,dr,Sp.A(K),MARS dimulai dengan 

berbuka  puasa bersama untuk menjalin Silaturrahim 

dalam kebersamaan dan dilanjutkan dengan salat isya dan 

tarawih berjama’ah dan ditutup dengan Siraman Rohani 

oleh Ustadz. KH. Drs. Achmad Chumaedi. 

 

Kegiatan ini dihadiri oleh + 100 orang (Anggota IDAI Jawa 

Barat, Staf, PPDS, dan karyawan Bagian Anak), serta 

beberapa Anggota IDAI dari luar kota Bandung. 

 

 

September  – Oktober 2010 

ACARA BUKA BERSAMA 

telah dilaksanakan pada hari 

Minggu tgl 15 Agustus pada bulan Ramadhan, yang kita 

harapkan memberikan efek positif dalam rangka 

 

ini dilaksanakan di kediaman Prof.Dr. 

Nanan Sekarwana,dr,Sp.A(K),MARS dimulai dengan 

berbuka  puasa bersama untuk menjalin Silaturrahim 

dalam kebersamaan dan dilanjutkan dengan salat isya dan 

tarawih berjama’ah dan ditutup dengan Siraman Rohani 

100 orang (Anggota IDAI Jawa 

Barat, Staf, PPDS, dan karyawan Bagian Anak), serta 

beberapa Anggota IDAI dari luar kota Bandung.  

Mudah-mudahan kegiatan semacam ini senantiasa berada 

dalam ridho Allah dan kita semua mendapatkan berkah 

dan hikmah dari ibadah puasa ini .
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mudahan kegiatan semacam ini senantiasa berada 

dalam ridho Allah dan kita semua mendapatkan berkah 

dan hikmah dari ibadah puasa ini . Amin 
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Menikmati kebahagiaan tanpa 

memperjuangkannya lebih kurang terpuji 

dibandingkan dengan menghamburkan kekayaan 

tanpa ikut mencarinya. G.B. Shaw 

 

Seorang pendengar yang baik tidak hanya disukai 

orang dimana-mana, tapi ia juga lebih banyak tahu 

dari orang lain. Wilson Mizner 



Buletin  Perinasia Jawa Barat – Tahun I, Nomor 2, Edisi September  – Oktober 2010 11 

 

 


