Tahun XVIII, Nomor 3,
Edisi Desember 2012

Buletin

menuju persalinan aman dan bayi baru lahir sehat
PERANGKO BERLANGGANAN
NO. 06 /PRKB/JKTL/WILPOSIV/ 2013

Luaran Perinatal Ketuban Pecah Dini
dengan Indeks Cairan Amnion
Kurang dari 5
Ratih Barirah, Besari Adipramono
Departemen Obstetri dan Ginekologi
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/ RSUP Dr. Kariadi Semarang, Indonesia

Daftar Isi
Luaran Perinatal Ketuban Pecah
Dini dengan Indeks Cairan Amnion
Kurang dari 5 ........................................... 1
Kalender Ilmiah ....................................... 3
Berita Organisasi ................................... 4
Pelaksanaan Kongres Nasional
Perinasia XI di Pekanbaru ................... 4
Perawatan Metoda Kanguru untuk
Indonesia, mungkinkah? ..................... 5
Profil ............................................................. 7

LATAR BELAKANG

TUJUAN PENELITIAN

Ketuban pecah dini merupakan salah
satu penyebab morbiditas dan mortalitas
pada perinatal, terutama karena
dihubungkan dengan waktu antara
pecahnya ketuban dan proses persalinan,
infeksi perinatal, dan kompresi tali pusat
oleh karena oligohidramnion. Mekanisme
yang dapat menjadi penyebab pecahnya
kulit ketuban yaitu overdistensi uterus,
iskemia, perdarahan, stres dan infeksi.
Tavassoli dkk menunjukkan bahwa
ketuban pecah dini dengan indeks cairan
amnion kurang dari 5 meningkatkan risiko
untuk dilakukan bedah sesar segera, nilai
apgar yang lebih rendah pada menit
pertama, dan angka kematian bayi lebih
besar pada minggu pertama.

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan luaran perinatal pasien dengan
ketuban pecah dini dan indeks cairan
amnion kurang dari 5 dan lebih dari atau
sama dengan 5 pada kehamilan preterm
maupun aterm.
DEFINISI
Pada umumnya ketuban pecah dini
didefinisikan sebagai pengeluaran cairan
amnion melalui serviks uteri sebelum
dimulainya persalinan.

........................... ke hal 2
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ETIOLOGI DAN FAKTOR RISIKO
Penyebab ketuban pecah dini secara
individual pada kebanyakan kasus tetap
tidak diketahui. Biasanya ketuban pecah
dini disebabkan oleh:
A. Kelemahan selaput ketuban
1. Perubahan degeneratif pada
selaput ketuban yang ruptur
2. Perubahan elastisitas selaput
ketuban
3. Perubahan biokimiawi pada
selaput ketuban yang ruptur,
akibat :
a. Defisiensi kolagen tipe III
b. Perubahan keseimbangan
antara aktifitas enzim
proteolitik dan inhibitor
protease
c. Agen sitotoksik yang diuraikan
bakteri atau sel inflamasi
penjamu (host)
B. Peningkatan tekanan distensi pada
selaput ketuban di atas ostium uteri
internum pada serviks yang sudah
terbuka atau peningkatan tekanan
intra uterin (seperti misalnya:
kehamilan ganda, polihidramnion,
solusio plasenta, atau trauma yang
meningkatkan tonus miometrium).
Infeksi dan inflamasi dapat menyebabkan
ketuban pecah dini dengan menginduksi

kontraksi uterus dan atau kelemahan
fokal kulit ketuban. Banyak mikroorganisme servikovaginal menghasilkan
fosfolipid A 2 dan fosfolipid C yang dapat
meningkatkan konsentrasi secara lokal
asam arakidonat, dan lebih lanjut
menyebabkan kontraksi miometrium.
Pada infeksi juga dihasilkan produk
sekresi akibat aktivasi monosit/ makrofag,
yaitu sitokin, interleukin-1, faktor nekrosis
tumor dan interleukin-6. Platelet activating
factor yang diproduksi oleh paru  paru
dan ginjal janin yang ditemukan dalam
cairan amnion, secara sinergis juga
mengaktifasi pembentukan sitokin.
Endotoksin yang masuk ke dalam cairan
amnion juga akan merangsang sel  sel
desidua untuk memproduksi sitokin dan
ke m u d i a n p ro s t a g l a n d i n y a n g
menyebabkan dimulainya persalinan.
LUARAN PERINATAL
Ketuban perinatal merupakan salah satu
penyebab kesakitan dan kematian
perinatal. Ketuban pecah dini dengan
indeks cairan amnion kurang dari 5
meningkatkan risiko untuk dilakukan
bedah sesar, aspirasi mekoneum, prolaps
tali pusat, presentasi abnormal, asfiksia,
dan fetal distress.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu penelitian
belah lintang . Data dari rekam medik

bayi yang dilahirkan dari ibu dengan
adanya ketuban pecah dini yang bersalin
di RSUP Dr. Kariadi Semarang antara 1
Januari 2011 sampai 31 Desember 2011.
Saat pasien mulai dirawat, dilakukan
pemeriksaan ultrasonografi, untuk
konfirmasi perkiraan usia kehamilan, dan
indeks cairan amnion (ICA) dari empat
kuadran. Pasien yang masuk dalam
kriteria penelitian kemudian di
kelompokkan menjadi dua kelompok
yaitu kelompok pasien dengan usia
kehamilan antara 3436 minggu (preterm)
dan usia kehamilan antara 37-42 minggu
(aterm). Masing-masing kelompok
tersebut kemudian dibagi lagi menjadi
dua kelompok, kelompok dengan ICA
kurang dari 5 dan ICA lebih dari atau
sama dengan 5. Semua pasien diberikan
antibiotik profilaksis saat mulai dirawat.
Untuk kehamilan kurang dari 37 minggu
(preterm), injeksi deksamethason 6 mg
diberikan 4 kali pemberian setiap 12 jam.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik subjek penelitian
K e d u a ke l o m p o k m e n u nj u k k a n
karakteristik demografis yang hampir
sama saat pengamatan. Karakteristik
demografis meliputi usia ibu, usia
kehamilan, pendidikan, pekerjaan,
rujukan, dan sumber biaya.

Tabel 1.
Karakteristik subyek
penelitian
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Tabel 2.
Luaran perinatal
pada kehamilan
aterm dan preterm
dengan ICA = 5 dan
ICA < 5

Tidak didapatkan perbedaan bermakna
pada kedua kelompok dalam hal gawat
janin, nilai APGAR pada menit pertama,
dan komplikasi pada bayi. Pada kelompok
dengan ICA < 5 lebih banyak dilakukan
persalinan dengan tindakan daripada
kelompok dengan ICA = 5.
Pada kelompok kehamilan aterm dengan
ICA = 5, sebanyak 47 (25%) subjek
penelitian dilakukan persalinan dengan
tindakan (bedah sesar dan vakum
ekstraksi), 60 (32.6%) dengan persalinan

spontan. Sedangkan pada kelompok
dengan ICA < 5, dilakukan persalinan
tindakan 46 (25,5%), dan 31 (16.8%)
dengan persalinan spontan. Didapatkan
perbedaan bermakna (p = 0.024), odds
ratio 1,98 (1,09-3,38) interval kepercayaan
95%. Demikian pula halnya dengan
kelompok preterm. Persalinan tindakan
(bedah sesar) lebih sering dilakukan pada
kelompok dengan ICA < 5 dibandingkan
dengan kelompok dengan ICA = 5 (p =
0.027 ). Persalinan dengan tindakan pada
kelompok dengan dengan ICA = 5, 3

JADWAL KEGIATAN 2013
PELATIHAN MANAJEMEN LAKTASI
 2-3 Februari di Jakarta  9-10 Maret
di Solo (PIT Fetomaternal) 20-21 Juni di
Tangerang (SINAS IDAI Banten)

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA
17-18 April di Jakarta

PELATIHAN PENATALAKSANAAN
BBLR UNTUK YANKES LEVEL I-II
 9-10 Feb di Jakarta  20-21 April di
Jakarta 29-30 Juni di Jakarta 31 Agst.1 Sept. di Jakarta  26-27 Oktober di
Jakarta 14-15 Desember di Jakarta

PELATIHAN RESUSITASI NEONATUS
 12-13 Jan di Jakarta  19-20 Jan di
Semarang  26-27 Jan di Surabaya
 2-3 Feb di Balikpapan 16-17 Feb di
Jakarta  23-24 Feb di Denpasar  2-3
Maret di Bandung  9-10 Maret di Solo
(PRA PIT FETOMATERNAL) 16-17 Maret
di Jakarta  23-24 Maret di Manado
 6-7 April di Medan 13-14 April di
Jakarta  20-21 April di Padang  27-28
April di Lampung  4-5 Mei di Malang
11-12 Mei di Yogyakarta  25-26 Mei
di Batam  1-2 Juni di Jakarta 15-16
Juni di Makassar  20-21 Juni di
Tangerang (PRA SINAS IDAI BANTEN)
23-24 Juni di Banjarmasin

PELATIHAN MANAJEMEN
MAKANAN PENGGANTI ASI (MP ASI)
23-24 Feb di Jakarta 25-26 Mei di Jakarta

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi Sekretariat Perinasia atau
kunjungi website: www.perinasia.com

PELATIHAN MANAJEMEN BBLR
DENGAN METODE KANGURU
23-25 Maret di Jakarta
PELATIHAN KONSELING MENYUSUI
4-6 Februari di Jakarta 14-18 Februari
di Palembang  1-5 April di Jakarta
3-7 Juni di Jakarta
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(8.3%), persalinan spontan 11 (30.6%).
Pada kelompok dengan ICA < 5,
persalinan dengan tindakan 13 (36.1%)
dan persalinan spontan 9 (25%), odds
ratio 5,3 (11, 4-24,58) interval kepercayaan
95%.
KESIMPULAN
Kehamilan dengan ketuban pecah dini
dan ICA < 5 menunjukkan meningkatnya
persalinan dengan tindakan 2  5 kali
jika dibandingkan dengan ICA > 5.

KALENDER ILMIAH
INFO UJIAN IBLCE
2013
Ujian untuk menjadi KONSULTAN
LAKTASI Bersertifikat Lembaga
Internasional (IBCLC) akan
dilaksanakan secara serentak di
seluruh dunia pada hari KAMIS, 31
JULI 2013. Batas pengiriman
aplikasi adalah 31 MARET 2013
dan biaya ujian sebesar AUD 400.
Informasi dan aplikasi ujian
dapat diunduh di website:
www.perinasia.com. Apabila
berminat/ada hal-hal yang ingin
ditanyakan terkait pelaksanaan
ujian, silakan menulis email ke:
ibclc.indonesia@gmail.com
§§§
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BERITA ORGANISASI

PELAKSANAAN KONGRES NASIONAL
PERINASIA XI DI PEKANBARU
Acara Kongres Nasional Perinasia yang
dibuka oleh Bapak Gubernur Propinsi
Riau, dihadiri oleh 816 peserta dari
seluruh Indonesia dan berasal dari
berbagai disiplin ilmu. Selain acara ilmiah,
juga diselenggarakan rapat organisasi
pada tanggal 5 Nopember 2012, acara
Kesenian dan Keakraban pada tanggal
6 Nopember 2012, juga Pameran dari
mitra kerja selama kongres berlangsung.
Dalam rapat organisasi, Dr. dr. M. Sholeh
Kosim, SpA(K) dari Semarang telah
terpilih sebagai Ketua Umum Perinasia
2 0 1 2-2 0 1 5, j u g a m e n e t a p k a n
Banjarmasin sebagai tempat penyelenggaraan Konas XII tahun 2015.
Dari penyelenggaraan pelatihan dan
workshop Pra Konas, serta paparan dan

diskusi ilmiah dalam kongres diharapkan
para peserta dari berbagai disiplin dapat
menimba ilmu, meluaskan wawasan,
meningkatkan keterampilan agar dapat
memberikan pelayanan maksimal dalam
bidang kesehatan maternal dan perinatal
sesuai peran masing-masing. Kongres
juga telah menjadi ajang silaturahmi
antar pengurus dan anggota Perinasia.
Dari Bumi Lancang Kuning, Pengurus
Pe r i n a s i a C a b a n g R i a u s e l a k u
penyelenggara Konas Perinasia XI
menyampaikan ucapan terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah
mendukung dan mensukseskan acara
ini. Sampai jumpa dalam Kongres
Nasional Perinasia XII  2015 di
Banjarmasin.

Doa bersama saat
Pembukaan Konas

Panitia Konas berfoto
bersama Gubernur
Propinsi Riau

Pengurus Pusat Perinasia
dalam
Acara Kesenian & Keakraban
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PELATIHAN TENAGA PELATIH RESUSITASI NEONATUS
Pada tanggal 17-18 November 2012,
Perinasia menyelenggarakan Pelatihan
Tenaga Pelatih (Training of Trainers/TOT)
Resusitasi Neonatus, bertempat di
Auditorium dan Ruang Diklit RSAB
Harapan Kita, Jakarta. Pelatihan ini diikuti
33 peserta, terdiri dari 31 dokter anak
dan 2 dokter obgin. Peserta TOT diseleksi
dari mereka yang sudah LULUS Pelatihan
Provider, bekerja dalam penanganan
persalinan/bayi baru lahir, memiliki minat
untuk melatih.

untuk standarisasi peserta dengan
panduan resusitasi neonatus edisi 6, 2011.

Penyelenggaraan TOT selama 2 hari,
dimulai pada pukul 08.00 hingga 18.30.

mengajar teori dan melatih keterampilan
pada sekelompok siswa Akademi
Kebidanan. Setiap peserta mendapat
kesempatan mengajar teori 1-2 topik-

Pada hari pertama, setelah dilakukan
pre-test, diberikan teori dan skill station

Pada hari kedua, dibahas tentang Teknik
Melatih dan Keterampilan Perilaku dalam
Program Resusitasi Neonatus, dilanjutkan
tentang cara mengorganisasi boneka
peraga dan peralatan resusitasi, lalu cara
menilai peserta latih. Materi ini sangat
penting untuk menyamakan persepsi dan
metode melatih. Selanjutnya peserta
dibagi dalam tim kecil melakukan praktik

PELATIHAN MANAJEMEN LAKTASI & KONSELOR MENYUSUI
Pelatihan Manajemen Laktasi
(Perinasia-IDAI Cirebon),
24-25 Nopember 2012.
Diikuti oleh dokter spesialis anak
senior dan yang sudah sepuh.
Ternyata ilmu laktasi memang
menarik untuk siapa saja.

BERITA ORGANISASI
dan melatih keterampilan siswa Akademi
Kebidanan. Penyelenggaraan TOT
berjalan lancar hingga usai.
§§§

HASIL UJIAN IBLCE 2012
Berdasarkan pengumuman hasil ujian
IBLCE 2012 pada akhir Oktober 2012,
diketahui ada 7 orang yang LULUS
dalam ujian tanggal 30 Juli 2012.
Mereka yang berhasil memperoleh
gelar IBCLC adalah:
1. dr. Bintari Puspasari, SpOG, IBCLC
(Jakarta)
2. dr. Dandy Utama Jaya, SpA,
MKes, IBCLC (Jakarta)
3. Ns. Fajar Tri Waluyanti, MKep,
Sp.Kep.An., IBCLC (Jakarta)
4. dr. I Putu Oka Dharmawan, IBCLC
(Denpasar)
5. dr. Lily Rahmawati, SpA, IBCLC
(Halmahera Utara)
6. dr. Meiriani Sari, SpA, MSc, IBCLC
(Jakarta)
7. dr. Yuliati, SpA, IBCLC - Pekanbaru

Selamat kepada para IBCLC yang
lulus ujian 2012!

BERITA DUKA
Telah meninggal dunia, Anggota/
Pengurus Perinasia:
 Prof. dr. Koeshartono, SpAn.KIC
(Surabaya) - 4 Okt 2012
 dr. Poernomo Ismoe K., SpA
(Gresik) - 6 Okt 2012
 dr. Erika Hutabarat, SpA, IBCLC
(Jakarta)
 Dra. Ieda Poernomo Sigit Sidi, Psi
(Jakarta) - 4 Des 2012
(Bu Ieda adalah Koordinator
Program KRR Perinasia 2009-2012)

Pelatihan Konselor Menyusui,
3-7 Des 2012.
Dua peserta sedang
mempraktikkan posisi dan
pelekatan dalam menyusui.
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Semoga almarhum/almarhumah
mendapat tempat yang mulia di sisi
Allah SWT dan keluarga yang
ditinggalkan diberi ketabahan dan
kekuatan iman. Amin
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BERITA ORGANISASI
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERINASIA (PERIODE 2012 -2015)
Ketua Umum
Dr. dr. M. Sholeh Kosim, SpA(K)
Ketua I
Dr. dr. Ali Sungkar, SpOG(K)
Ketua II
dr. Rudy Firmansyah B. Rifai, SpA
Sekretaris Umum
dr. Yudianto Budi Saroyo, SpOG(K)
Sekretaris
dr. Anky Tri Rini K.E., SpA(K)

PENANGGUNGJAWAB PELATIHAN

Dewan Pertimbangan
Prof. dr. Ariawan Soejoenoes, SpOG(K)
Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, Dr.PH
dr. Trijatmo Rachimhadhi, SpOG(K)
dr. M. Syafak Hanung, SpA

Resusitasi Neonatus
dr. Ferdy Panusunan Harahap, SpA
Sari Handayani, SKM

KOORDINATOR PROGRAM KHUSUS
Tim Koordinator Ilmiah
Prof. Dr. dr. Agus Abadi, SpOG(K)
Prof. Dr. dr. Syarif Hidayat Efendi, SpA(K)

Sekretaris Eksekutif
Sari Handayani, SKM

Tim Koordinator Penelitian
Dr. dr. Nani Dharmasetiawani, SpA(K)
dr. Ekawaty L. Haksari, SpA(K), MPH, IBCLC

Bendahara
dr. Uut Uhudiyah
Wakil bendahara
dr. Asti Praborini, SpA, IBCLC

Tim Koordinator Pengembangan dan
Kerjasama
dr. Toto Wisnu Hendrarto, SpA(K)
dr. Ahmad Mediana, SpOG

Anggota
Dr. dr. Ari Yunanto SpA(K), SH, IBCLC
dr. Gatot Irawan Sarosa, SpA(K)
dr. Ema Alasiry, SpA(K), IBCLC
Yeni Rustina, SKp, MApp.Sc, PhD
Bd. Indra Supradewi, SKM, MKM

Tim Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
dr. Eriyati Indrasanto, SpA(K)
dr. J.M. Seno Adjie, SpOG(K)

1, ,3

Di Indonesia (2007) 11,5% persalinan
adalah prematur/BBLR dan menjadi
penyebab utama kematian neonatal dini.
Di akhir tahun 1990, Perinasia
memperkenalkan PMK dan melakukan
pelatihan sejak 2001. Sampai Juli 2012
telah dilatih 1914 tenaga kesehatan.
Pada tahun 2009 PMK menjadi kebijakan
nasional dan merupakan bagian dari
RSSIB. Untuk memperkuat PMK, Perinasia
(2010) bekerjasama dengan HSP/USAID
dan Kemkes RI mengembangkan
pelayanan di 10 RS. Perinasia (2011)
memperluas pengembangan PMK
(bekerjasama dengan MCHIP/USAID) ke
3 RS Kabupaten.
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Penatalaksanaan BBLR
untuk Yankes Level I-II
dr. B. Wirastari Marnoto, SpA, IBCLC
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Bd. Indra Supradewi, SKM, MKM
dr. Agung Witjaksono, SpOG

Hasil dan pembahasan
1

Perinasia Pusat, 2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia,
3)
Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia

Latar belakang

Perawatan Metode Kanguru
Yeni Rustina, SKp, MApp.Sc, PhD

ABSTRAK RISET

Hadi Pratomo , Yeni Rustina , Ieda Poernomo Sigit Sidi ,
Uut Uhudiyah1, Sari Handayani 1
1)

Metodologi Penelitian
dr. Setya Wandita, SpA(K), MKes
dr. Setyadewi Lusyati, SpA(K), PhD

Konseling Menyusui
Sientje Masoara, MCN

Perawatan Metoda Kanguru
untuk Indonesia, mungkinkah?
1,2

Manajemen Laktasi
Prof. dr. Rulina Suradi, SpA(K), IBCLC
Hesti K.P. Tobing, SKM, IBCLC

Tujuan penelitian adalah menilai terapan
PMK untuk mengatasi masalah BBLR di
RS dan mengidentifikasi faktor
pendukung maupun penghambat
pelaksanaannya.
Metodologi
Survei melalui pos dilakukan terhadap
700 eks peserta pelatihan untuk
mengetahui tindak lanjut setelah
mengikuti pelatihan. Enam RS dipilih dan
dikirim kuesioner tentang pelaksanaan
PMK, faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan PMK.
Kuesioner lalu dibahas bersama dalam
kunjungan ke RS. Evaluasi juga dilakukan
terhadap 3 RS kabupaten yang dibina
dalam melaksanakan PMK.

Survei melalui pos direspons oleh 11,6%
responden. Umumnya mereka melakukan
PMK intermiten. Semua responden setuju
bahwa PMK sangat bermanfaat, mudah
dan murah. Dari 6 RS yang terpilih, 10,1573,08% BBLR dilakukan PMK intermiten
maupun kontinu. Peran dokter spesialis
anak dalam pengambilan keputusan
pelaksanaan PMK sangat menonjol. Di
tiga RS kabupaten, PMK dinyatakan layak
dan secara konsekuen dilaksanakan.
Dukungan direktur dan dokter spesialis
anak sangat menentukan. Masalah
kunjungan ulang ke RS yang sangat
minim, disarankan untuk diatasi dengan
mengembangkan jejaring pelayanan
bekerjasama dengan dinas kesehatan
setempat. Pelaksanaan PMK di RS
sebagai jawaban terhadap masalah BBLR
di Indonesia, memerlukan dukungan
teknis dan motivasi secara berkelanjutan.
Kata kunci: PMK, Indonesia, tantangan
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PROFIL

S

elasa, 18 Desember 2012,dini hari pk.
03.30 WIB, Tim Pelatih Manajemen Laktasi
Perinasia yang terdiri dari Dr. Budining
Wirastari Marnoto, SpA, IBCLC  Dr. Jeanne
Roos Tikoalu, SpA, IBCLC  Dra. Ade Iva
Wicaksono, MSc  Hesti Kristina P. Tobing,
SKM, IBCLC, CIMI sepakat untuk bertemu di
terminal IA Bandara Soekarno Hatta.
Terbayang perjalanan dari Jakarta melalui
darat, udara, laut, sungai menuju Kabupaten
Bulungan Kalimantan Timur.
Sambil merogoh-rogoh isi tas, terlihat
keresahan di wajah Bu Iva, Saya tidak punya
Antimo . Hesti bawa?. Bu Iva cemas ya?
Tenang aja Bu saya bawa, tetapi perjalanan
kita akan melalui sungai Bu Antimo tidak
cukup. Kan Antimo cuma antisipasi mabuk
darat, lautan, udara
sementara kita
menyeberangi sungai. Hahaha . Hesti
mencoba berkelakar menenangkan Bu Iva
padahal hati sendiri dag dig dug dihantui
pertanyaan, akankah Tim bisa sampai di sana
tanpa kendala apapun? Namun tekat kuat
mengalahkan semua kecemasan, dan
terbayang bagaimana seseorang bernama
Dr. I Kadek Suarca, SpA menunggu kehadiran
tim untuk melatih petugas kesehatan di sana.
Siapa sebenarnya beliau?
Namanya Dr. I Kadek S u a r c a , S p A .
I menandakan anak laki-laki, Kadek
menunjukkan anak kedua, Suarca terdiri dari
kata su (=baik) dan arca (=patung), jika
diterjemahkan jadi patung yang baik.
Tak mungkin orangtua mengharapkan saya
menjadi patung yang baik. Ketika saya lahir
pada tanggal 19
Desember 1968, ayah
saya adalah seorang
pengrajin patung di
daerah Sesetan
Denpasar maka harapan
beliau, saya juga bisa
jadi pengrajin patung
yang baik. Saya lahir di
Kampung Banjar Pegok
Desa Sesetan di BKIA
ditolong oleh seorang
asisten bidan, saat itu
bidan sangat langka di
kampung saya. Saya
adalah anak kedua dari empat bersaudara.
Kakak saya adalah seorang laki-laki tapi dia
sudah meninggal saatberusia 2 bulan. Bagi
saya, masa kecil adalah masa yang penuh
keprihatinan. Sejak SD, SMPN 6 Denpasar,
SMAN 5 Denpasar, saya tak pernah
menikmati indahnya masa kanak-kanak,
karena keluarga kami serba kekurangan. Saya
sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas
Brawijaya, Malang tahun 1988. Tahun 1994
tamat, lalu bekerja di sebuah klinik di Malang
dan tahun 1995 saya PTT di RSU Tanjung
Selor. Pada tahun 1997, saya menikah dengan
Ni Nyoman Sri Laksmi, ST. Kami dikaruniai
tiga orang anak, yang pertama kelas III SMP,
yang kedua kelas 5 SD, dan yang ketiga TK.

Pada tahun 2007, saya menyelesaikan
pendidikan Dokter Spesialis Anak di Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana.
Mengapa ingin menjadi dokter?
Sebenarnya saya tidak punya angan-angan
menjadi dokter, karena tak pernah berpikir
untuk kuliah di perguruan tinggi. Setiap
kenaikan kelas dari SD sampai SMA, saya
selalu masuk ranking 3 besar dan saya
memperoleh nilai Ebtanas yang tinggi. Kondisi
saya ketika itu juga tidak memungkinkan
untuk kuliah karena baru menjalani operasi
kaki 6 bulan sebelumnnya dan masih harus
menggunakan tongkat untuk berjalan. Temanteman mengajak saya ikut Sipenmaru,
akhirnya saya memberanikan diri bertanya
pada ayah yang saat itu sedang sakit. Ayah
setuju dan mengatakan, Kamu harus
tancapkan bendera kemerdekaanmu.
Semangat saya makin teguh untuk kuliah,
tapi saya tidak tahu harus mengambil jurusan
apa. Kembali saya bertanya pada ayah dan
disarankan saya menjadi dokter. Itulah awal
saya berpikir untuk memilih kedokteran.
Mengapa memilih menjadi Dokter anak?
Setelah menjalani praktik dokter muda di
bagian anak mulailah saya tertarik melihat
dunia anak yang unik, dunia yang tidak pernah
saya nikmati di masa kecil. Setelah menjadi
dokter, hati saya merasa dekat dengan seluk
beluk dunia anak. Dalam praktik dokter seharihari saya rasakan dan juga dirasakan oleh
masyarakat bahwa pasien anak dan bayi
yang saya tolong mendapatkan kesembuhan.
Hal ini banyak menginspirasi pikiran saya
untuk makin mendalami ilmu kesehatan
anak.
Bagaimana bisa sampai di Tanjung
Selor?
Kabupaten Bulungan, merupakan
kabupaten paling utara di Kalimantan
Timur, tempat awal saya bertugas
sebagai dokter. Pada awal penempatan
PTT, lokasi penempatan saya hanya di
Kaltim. Saat itu saya tidak memiliki
pengetahuan dan informasi tentang
Kaltim sehingga tidak punya beban
apapun ditempatkan dimana saja.
Kanwil Kesehatan menempatkan saya
di RSUD Dr. Soemarno Sostroatmodjo Tanjung
Selor.
Apa tantangan sebagai dokter anak di daerah
tersebut?
Akses Tanjung Selor cukup jauh ke kota
propinsi. Dari Samarinda saat ini bisa ditempuh
dengan pesawat atau dari Balikpapan ke
Tarakan, lalu dari Tarakan ke Tanjung Selor
dengan speedboat. Medan berat saya alami
jika harus memberikan pelayanan ke
puskesmas atau kabupaten lain di sekitar
Tanjung Selor yang belum memiliki dokter
anak. Sejak kembali ke Tanjung Selor setelah
menyelesaikan PPDS Anak (2007-2010), saya
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memberikan pelayanan kesehatan anak di
RS Malinau rutin tiap bulan sekali karena saat
itu belum memiliki dokter spesialis anak. Saat
ini tiap 3 bulan, saya memberi bantuan
pelayanan kesehatan anak ke kabupaten Tana
Tidung yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Bulungan.
Kabarnya RSUD Dr. Soemarno Tanjung Selor
pernah menang sebagai RS Sayang Ibu Bayi
(RSSIB). Apa yang membuat bisa menang?
Ya benar, tahun 2010 mendapatkan peringkat
pertama terbaik rumah sakit sayang ibu dan
bayi Kalimantan Timur dan sekaligus
mendapat penghargaan dari Menteri
Pemberdayaan Perempuan pada peringatan
hari ibu di Jakarta. Saya merasa apa yang
saya dan semua tim di RS lakukan adalah
hal-hal yang memang harus dan biasa
dilakukan, khususnya tentang kegiatan RSSIB.
Memang saat kembali bertugas di sini, saya
mulai dengan menata dan melengkapi
komponen yang diperlukan dalam Gerakan
Rumah Sakit Sayang Bayi, melengkapi RS
dengan unit Perinatal Risiko Tinggi dan
mengajak rekan sejawat di bagian obstetri
dan kebidanan berada dalam satu unit.
Selanjutnya kita bersama membuat kebijakan
yang berpedoman pada 10 langkah
keberhasilan menyusui (10 LMKM), lalu dengan
sejawat di kebidanan melakukan audit medis
perinatal bersama, serta dengan pihak dinas
kesehatan.
Apa yang didapat RS dari status sebagai
pemenang?
Sebagai pemenang, sesungguhnya beban
yang berat untuk terus berupaya menjaga
predikat tersebut dengan upaya-upaya yang
terintegrasi dengan seluruh tim dan lapisan
masyarakat rumah sakit, berupaya mencari
upaya terobosan berupa ide-ide inovatif.
Apa saja andil dr. Kadek di sana?
Secara kebetulan dalam Gerakan RSSIB di
rumah sakit ini saya ditunjuk sebagai ketua.
Saya ingin agar gerakan ini menjadi budaya
kerja di RS ini. Sejak menjadi dokter anak di
RS ini, saya melakukan gerakan penggalakan
sosialisasi 10 langkah keberhasilan menyusui.
Baru-baru ini Ibu Menteri Pemberdayaan
Perempuan juga melakukan Pencanangan
Kabupaten Bulungan menuju Kabupaten
Layak Anak. Meskipun jauh dari ibukota,
semangat para pejabat dan pelaksana di
lapangan khususnya di bidang kesehatan
dan kesejahteraan anak dan bidang
pemberdayaan perempuan sangat tinggi.
Berdasarkan laporan Survei Kesehatan Rumah
Tangga (SKRT) tahun 2007 daerah kami
merupakan penyumbang gizi buruk tertinggi
di Kaltim. Salah satu upaya menurunkan
jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten
Bulungan adalah mendirikan Pusat Pemulihan
Gizi Buruk (Therapeutic Feeding Centre
disingkat TFC, satu-satunya di Kaltim). TFC
ini merupakan rintisan saya sebagai dokter
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anak di kabupaten ini dengan dinas kesehatan.
Di samping itu juga membuat sebuah
percontohan puskesmas layak anak yang
nantinya bisa ditiru oleh puskesmas lain di
seluruh Bulungan. Mendengar hal tersebut
maka Ibu MenPP ingin melihat secara langsung
ke tempat kami. Kesempatan ini juga sekaligus
kami gunakan untuk meresmikan Klinik Laktasi
di RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung
Selor.
Bagaimana cerita perjuangan dr. Kadek saat
ingin mengikuti Pelatihan Konseling
Menyusui di Perinasia?
Berawal dari ruang perawatan bayi dan rawat
gabung untuk mengupayakan pemberian ASI
eksklusif yang sangat banyak kendala. Terlebih
lagi perilaku para bidan yang langsung
memberikan susu formula (sufor) setelah bayi
lahir membuat hati saya merasa kecil karena
terasa tak bisa berbuat banyak. Setelah RS
kami mendapatkan penghargaan RSSIB justru
saya merasa mendapat beban lebih berat
untuk berperan banyak dalam meningkatkan
cakupan ASI eksklusif. Saya pikir pendekatan
yang saya gunakan sehari-hari dalam
hubungan dokter-pasien ternyata tidak
berhasil, maka saya bertekad untuk
menambah kemampuan saya dalam teknik
konseling yang baik. Oleh karena keinginan
saya tetap kuat, saya mohon seandainya RS
tidak bersedia membiayai pelatihan yang
ingin saya ikuti tersebut, saya akan keluarkan
biaya sendiri. Karena sudah nekad, akhirnya
saya berusaha mencari dukungan dari Ketua
Pokjatap GSI Kabupaten dan saya diberikan
surat tugas untuk mengikuti pelatihan ini
tetapi dengan biaya sendiri. Akhirnya saya
berangkat tanpa ijin dari rumah sakit.

perjuangan saya sendiri tetapi menjadi bagian
perjuangan bersama di Pokjatap GSI sehingga
Manajemen RS mendukung kegiatan tersebut.
Berapa biaya dan apa langkah-langkah untuk
mendirikan Klinik tersebut?
Biayanya tidak bisa dihitung rupiah, hanya
memerlukan petugas untuk stand-by minimal
2 orang yang sudah memiliki mindset tentang
ASI adalah nutrisi yang tak tergantikan buat
bayi, didukung fasilitas alat peraga menyusui
dan ruangan nyaman untuk memberikan
konseling. Yang tak kalah pentingnya adalah
adanya dukungan dari semua bagian yang
terkait. Ide bermula dari niat yang kuat agar
dapat memberikan kontribusi besar dalam
meningkatkan cakupan ASI eksklusif serta
keinginan agar ASI Eksklusif menjadi budaya
di seluruh staf RS maupun seluruh klien RS.
Saya mencetuskan ide pendirian klinik ini
kepada manajemen RS, selanjutnya
mensosialisasikan ide ini ke beberapa instansi
Dinas Kesehatan, BKKBN, Kantor
Pemberdayaan Perempuan, PKK, dan Pokjatap
GSI Kabupaten. Sambutan mereka sangat
baik sehingga Pimpinan Daerah (melalui surat
dari Sekda) memerintahkan kepada
manajemen rumah sakit untuk mengakomodir
ide tersebut. Kami mulai memberangkatkan
2 orang staf untuk pelatihan Manajemen
Laktasi (PML) di Perinasia (sebelumnya baru
ada 1 orang bidan yang dilatih PML),
kemudian diusulkan untuk menyiapkan
ruangan dan peralatan peraga yang
diperlukan. Dukungan dari Kantor

Bagaimana dukungan teman sejawat
terhadap hal-hal baru ? Saya sangat bersyukur
bahwa staf dan teman-teman sejawat di
rumah sakit ini selalu menyambut baik semua
hal dan ide baru yang selama ini saya jalankan.
Apa yang diinginkan dalam hidup? Ingin
membahagiakan keluarga dan ingin membuat
mereka semua bangga dengan keberadaan
saya.
Apa motto atau prinsip hidup?
Gagal sama dengan tambah kaya.
Apakah keberatan, jika cerita mengenai
keterbatasan fisik yang dialami saat ini?
Gak keberatan kok, keadaan fisik ini bukan
karena kecelakaan, tapi karena sakit waktu
kecil. Saya juga tidak mengerti saat itu, tapi
yang jelas secara perlahan kaki saya
membengkok dan akhirnya tidak bisa pakai
sepatu (saat ini saya tahu itu disebut CTEV).
Akhirnya saat saya SMA, ortu bertemu
dengan dokter ahli bedah ortopedi, lalu kaki
saya dioperasi sehingga bisa pakai sepatu
walaupun akhirnya yang kiri lebih pendek.
Dengan keterbatasan seperti itu memang
mengganggu aktifitas fisik saya. Saya tidak
mau menjadi beban masyarakat dan beban
keluarga saya. Saya ingin dalam hidup dengan
keterbatasan ini dapat memberikan manfaat
buat masyarakat dan orang lain. Jujur,
terkadang rasa rendah diri saya muncul dalam
keadaaan tertentu karena saya tidak bisa
seperti orang-orang dengan fisik yang
sempurna.

Bagaimana rasanya setelah ikut pelatihan
tersebut?
Memang terasa berbeda, saya dapat
melakukan pendekatan dari dua sisi, sebagai
konselor saya harus menanggalkan atribut
dokter sehingga saya bisa berperan sebagai
teman dari klien yang saya hadapi. Dengan
demikian tujuan penyampaian pesan lebih
tepat dan cepat.
Apa motivasi dirikan Klinik Laktasi? Bahkan
sampai diresmikan oleh Men-PP?
Pendirian klinik laktasi ini sebenarnya bentuk
lanjutan dari perjuangan memasyarakatkan
ASI di rumah sakit dan Kabupaten Bulungan.
Karena itu saya ingin menyediakan tempat
untuk berkonsultasi tentang laktasi sejak
masa persiapan calon pengantin sampai lewat
masa menyusui selama 2 tahun mengacu
kepada 7 kontak yang sebenarnya harus
diberikan kepada ibu yang akan menyusui
dan sedang menyusui. Cita-cita tersebut
mendapat angin segar dari Pokjatap GSI
Kabupaten untuk bisa menyiapkan diri dalam
lomba GSI kabupaten, lalu dituangkan dalam
bentuk surat himbauan dari Pokjatap dan
Bupati kepada Direktur RS untuk segera
membentuk klinik yang dimaksud. Akhirnya
pendirian klinik laktasi ini bukan menjadi
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sangat besar hingga akhirnya
dimasukkan dalam agenda kunjungan MenPP.
Apa rencana dan harapan ke depan untuk
Klinik Laktasi?
Klinik ini dapat memberikan kontribusi yang
besar dalam memasyarakatkan ASI dan
membantu ibu yang sedang dan akan
menyusui, mengatasi masalah dalam menyusu
maupun masalah pemberian ASI kepada
bayinya khususnya di Kabupaten Bulungan.
Bagaimana dengan Sponsorship Sufor di
RS?
Pihak manajemen tidak ada kerjasama
dengan produsen sufor.
Bagaimana mengatasi situasi program di RS
jika terbentur dengan pendanaan?
Dana didukung oleh pemerintah daerah dan
swadaya kami.

Pesan untuk Perinasia? Saya berharap
Perinasia dapat lebih banyak berperan
membantu upaya-upaya pembinaan,
pelayanan maupun advokasi dalam rangka
peningkatan kesejahteraan ibu dan bayi di
daerah-daerah terpencil yang jauh dari
jangkauan informasi dan pelayanan kesehatan
yang modern karena pemasok tingginya
angka morbiditas dan mortalitas perinatal
justru terbesar dari daerah pelosok. Hal lain
yang ingin disampaikan? Perinasia perlu
memberikan Award bagi anggotanya yang
dapat berperan aktif dalam pengabdian di
daerah terpencil dalam beberapa hal yang
istimewa sesuai dengan Visi Misi perinasia.
Terimakasih dr. Kadek, atas sambutan dan
penerimaan yang luar biasa dan sangat
berkesan pada Tim PML Perinasia di Tanjung
Selor. (seperti dituturkan dalam wawancara
tertulis kepada Hesti Tobing).
§§§
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