LAPORAN LAYANAN KESEHATAN
MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
TAHUN AJARAN 2016-2017

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
karuniaNya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan layanan
kesehatan mahasiswa di Balai Pengobatan Mutiara hati.
Pembuatan laporan ini mendapatkan bantuan dan arahan dari banyak pihak. Oleh
karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan ini dan semua pihak yang telah ikut
memfasilitasi semua keperluan kami sehingga kami mampu menyelesaikan laporan
perkembangan minat dan bakat ini. Laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga
diharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak untuk perbaikan
laporan yang akan datang.

Tembilahan, Desember 2017
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masyarakat Indonesia yang sehat selain menjadi salah satu tujuan pembangunan
sekaligus juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu
dalam rangka pengembangan mutu sumber daya manusia. Maka taraf kesehatan
masyarakat perlu makin di tingkatkan.
Paradigma baru tentang pemahaman konsep kesehatan dan meningkatnya faktorfaktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan keyakinan
bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat menciptakan indonesia
sehat 2025 bahkan biaya yang akan dikeluarkan pemerintah semakin besar. Untuk itu
pembangunan kesehatan yang semula sangat menekankan kepada upaya kesehatan
kuratif dan rehabilitative secara bertahap diubah menjadi upaya kesehatan yang
terintegrasi menuju kawasan sehat dengan mengikut sertakan peran aktif masyarakat.
Pendekatan baru ini lebih menekan upaya kesehatan promotif dan rehabilitatof yang
benar merupakan program terdepan yang dilaksanakan di setiap balai pengobatan.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan
di dalam praktek kesehatan maka Yayasan Husada Gemilang memberikan pelayanan
dalam bentuk balai pengobatan untuk masyarakat umum dan mahasiswa.

B. Tujuan
Adapun tujuan kegiatan Balai pengobatan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani
2. Meningkatkan dan memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia(SDM) dalam
bidang para medic
3. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan

C. Manfaat
Adapun manfaat dari balai pengobatan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan memberikan pengobatan pada masyarakat
2. Melayani pengobatan perorangan, jamkesmas dan askes
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan
4. Memberikan pelayanan kesehatan terutama pengobatan dan penyuluhan kepada
pasien agar tifak terjadi penularan dan komplikasi penyakit.
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D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam pelayanan kesehatan meliputi seluruh mahasiswa
Akbid Husada Gemilang yang berobat ke Balai Pengobatan mutiara hati dengan biaya
gratis.

E. Balai Pengobatan
Balai pengobatan merupakan salah satu dari jenis-jenis layanan di puskesmas yang
merupakan tempat untuk melayani pemeriksaan umum oleh dokter, yang meliputi
observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitas medik tanpa tinggal diruangan inap pada
sarana kesehatan puskesmas.
Balai pengobatan umum merupakan salah satu dari jenis-jenis layanan di
puskesmas yang merupakan tempat untuk melayani pemeriksaan umum oleh dokter,
yang meliputi observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitas medik tanpa tinggal di
ruangan inap pada sarana kesehatan puskesmas.

F. Mahasiswa
Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun
belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidkan pada salah satu bentuk perguruan
tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi dan universitas
(hartaji, 2012). Remaja sebagai kelompok umur terbesar struktur panduduk Indonesia
merupakan focus perhatian dan titik intervensi yang strategis bagi pembangunan
sumber daya manusia. Langkah paling penting yang harus diambil adalah makin
ditingkatnya perhatian kepada remaja putri, karena mereka menghadapi risiko lebih
besar dan mereka lebih rentan menghadapi lingkungan sosial.

G. Prosedur pelayanan kesehatan mahasiswa
Adapun prosedur pelayanan kesehatan mahasiswa di balai pengobatan mutiara
hati, sebagai berikut :
1. Mahasiswa yang sakit pada saat jam perkulihan berlangsung agar segera melapor
kepada wali tingkat / bid. kemahasiswaan selanjutnya di bawa ke balai pengobatan
untuk diperiksa dan diberikan pengobatan.
2. Mahasiswa yang sakit pada saat diluar jam perkuliahan maka langsung ke balai
pengobatan dengan menunjukkan identitas mahasiswa (KTM) kepada petugas
kesehatan yang dinas.
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H. Pembiayaan
Pembiayaan mahasiswa yang berobat ke balai pengobatan diberi secara gratis
dengan menunjukkan kartu identitas mahasiswa (KTM).
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Waktu dan Tempat
Pelaksanaan kegiatan Balai pengobatan Mutiara Hati setiap hari (Senin s/d
Minggu) selama 24 jam. Balai Pengobatan Mutiara Hati beralamat Jl. Jenderal
A.Yani Tembilahan Hulu.

B. Jumlah mahasiswa yang berobat di Balai Pengobatan
Jumlah mahasiswa yang berobat di balai mutiara hati sebagai berikut
Tabel 2.1 Rekapitulasi mahasiswa berobat ke balai pengobatan Mutiara Hati
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tanggal
15 Januari 2017
30 Januari 2017
4 Februari 2017
10 Maret 2017
27 Maret 2017
6 April 2017
1 Juli 2017
7 Agustus 2017
21 Agustus 2017
10 Oktober 2017
20 Oktober 2017
21 November 2017

Nama Mahasiswa
Nana Mardiana
Nanda Putri
Fifi Angelia
Nursehan
Suci Ravina
Siti Aminah
Cici Noraplina
Mery Andriani
Nurdiana
Ade Alfira
Ria Widya Inggrid
Rina Analia

Keluhan
Batuk
Disminore
Demam
Pilek
Maag
Demam
Demam
Maag
Batuk
Demam
Maag
Maag

Therapy
cefradosil, asmet
Asam Mafenamat
Ibu Profen
PCT, Ranitidin
Antasida
PCT, B complex, Vit.C
PCT
Antasida
Ciprofloxin, tranadol
Gastroud, B.Com, Dexa
Antasida
Antasida

C. Hambatan/Kendala yang Dihadapi
Adapun hambatan/kendala yang dihadapi mahasiswa selama berobat di Balai
pengobatan Mutiara Hati yaitu:
Tabel 2.2 Hambatan/Kendala yang dihadapi
No
1
2

Hambatan/Kendala
Terlalu jauh dari kampus sehingga
membutuhkan waktu untuk ke sana
Dokter tidak 24 jam di Balai pengobatan

Rencana Perbaikan
Akan membuat ruang kesehatan di kampus
Mencari dokter yang berada di klinik selama 24
jam
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BAB III
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
pengobatan mahasiswa di Balai pengobatan Mutiara Hati berjalan dengan lancar dan mahasiswa
cocok berobat di sana dan dapat meringankan pengeluaran untuk membeli obat..

.
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KATA PENGANTAR

Puji sukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
karuniaNya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan layanan
kesehatan mahasiswa di Balai Pengobatan Mutiara hati.
Pembuatan laporan ini mendapatkan bantuan dan arahan dari banyak pihak. Oleh
karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan ini dan semua pihak yang telah ikut
memfasilitasi semua keperluan kami sehingga kami mampu menyelesaikan laporan
perkembangan minat dan bakat ini. Laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga
diharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak untuk perbaikan
laporan yang akan datang.

Tembilahan, Desember 2017
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masyarakat Indonesia yang sehat selain menjadi salah satu tujuan pembangunan
sekaligus juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu
dalam rangka pengembangan mutu sumber daya manusia. Maka taraf kesehatan
masyarakat perlu makin di tingkatkan.
Paradigma baru tentang pemahaman konsep kesehatan dan meningkatnya faktorfaktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan keyakinan
bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat menciptakan indonesia
sehat 2025 bahkan biaya yang akan dikeluarkan pemerintah semakin besar. Untuk itu
pembangunan kesehatan yang semula sangat menekankan kepada upaya kesehatan
kuratif dan rehabilitative secara bertahap diubah menjadi upaya kesehatan yang
terintegrasi menuju kawasan sehat dengan mengikut sertakan peran aktif masyarakat.
Pendekatan baru ini lebih menekan upaya kesehatan promotif dan rehabilitatof yang
benar merupakan program terdepan yang dilaksanakan di setiap balai pengobatan.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan
di dalam praktek kesehatan maka Yayasan Husada Gemilang memberikan pelayanan
dalam bentuk balai pengobatan untuk masyarakat umum dan mahasiswa.

B. Tujuan
Adapun tujuan kegiatan Balai pengobatan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani
2. Meningkatkan dan memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia(SDM) dalam
bidang para medic
3. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan

C. Manfaat
Adapun manfaat dari balai pengobatan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan memberikan pengobatan pada masyarakat
2. Melayani pengobatan perorangan, jamkesmas dan askes
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan
4. Memberikan pelayanan kesehatan terutama pengobatan dan penyuluhan kepada
pasien agar tifak terjadi penularan dan komplikasi penyakit.

1

D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam pelayanan kesehatan meliputi seluruh mahasiswa
Akbid Husada Gemilang yang berobat ke Balai Pengobatan mutiara hati dengan biaya
gratis.

E. Balai Pengobatan
Balai pengobatan merupakan salah satu dari jenis-jenis layanan di puskesmas yang
merupakan tempat untuk melayani pemeriksaan umum oleh dokter, yang meliputi
observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitas medik tanpa tinggal diruangan inap pada
sarana kesehatan puskesmas.
Balai pengobatan umum merupakan salah satu dari jenis-jenis layanan di
puskesmas yang merupakan tempat untuk melayani pemeriksaan umum oleh dokter,
yang meliputi observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitas medik tanpa tinggal di
ruangan inap pada sarana kesehatan puskesmas.

F. Mahasiswa
Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun
belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidkan pada salah satu bentuk perguruan
tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi dan universitas
(hartaji, 2012). Remaja sebagai kelompok umur terbesar struktur panduduk Indonesia
merupakan focus perhatian dan titik intervensi yang strategis bagi pembangunan
sumber daya manusia. Langkah paling penting yang harus diambil adalah makin
ditingkatnya perhatian kepada remaja putri, karena mereka menghadapi risiko lebih
besar dan mereka lebih rentan menghadapi lingkungan sosial.

G. Prosedur pelayanan kesehatan mahasiswa
Adapun prosedur pelayanan kesehatan mahasiswa di balai pengobatan mutiara
hati, sebagai berikut :
1. Mahasiswa yang sakit pada saat jam perkulihan berlangsung agar segera melapor
kepada wali tingkat / bid. kemahasiswaan selanjutnya di bawa ke balai pengobatan
untuk diperiksa dan diberikan pengobatan.
2. Mahasiswa yang sakit pada saat diluar jam perkuliahan maka langsung ke balai
pengobatan dengan menunjukkan identitas mahasiswa (KTM) kepada petugas
kesehatan yang dinas.
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H. Pembiayaan
Pembiayaan mahasiswa yang berobat ke balai pengobatan diberi secara gratis
dengan menunjukkan kartu identitas mahasiswa (KTM).
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Waktu dan Tempat
Pelaksanaan kegiatan Balai pengobatan Mutiara Hati setiap hari (Senin s/d
Minggu) selama 24 jam. Balai Pengobatan Mutiara Hati beralamat Jl. Jenderal
A.Yani Tembilahan Hulu.

B. Jumlah mahasiswa yang berobat di Balai Pengobatan
Jumlah mahasiswa yang berobat di balai mutiara hati sebagai berikut
Tabel 2.1 Rekapitulasi mahasiswa berobat ke balai pengobatan Mutiara Hati
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tanggal
15 Januari 2017
30 Januari 2017
4 Februari 2017
10 Maret 2017
27 Maret 2017
6 April 2017
1 Juli 2017
7 Agustus 2017
21 Agustus 2017
10 Oktober 2017
20 Oktober 2017
21 November 2017

Nama Mahasiswa
Nana Mardiana
Nanda Putri
Fifi Angelia
Nursehan
Suci Ravina
Siti Aminah
Cici Noraplina
Mery Andriani
Nurdiana
Ade Alfira
Ria Widya Inggrid
Rina Analia

Keluhan
Batuk
Disminore
Demam
Pilek
Maag
Demam
Demam
Maag
Batuk
Demam
Maag
Maag

Therapy
cefradosil, asmet
Asam Mafenamat
Ibu Profen
PCT, Ranitidin
Antasida
PCT, B complex, Vit.C
PCT
Antasida
Ciprofloxin, tranadol
Gastroud, B.Com, Dexa
Antasida
Antasida

C. Hambatan/Kendala yang Dihadapi
Adapun hambatan/kendala yang dihadapi mahasiswa selama berobat di Balai
pengobatan Mutiara Hati yaitu:
Tabel 2.2 Hambatan/Kendala yang dihadapi
No
1
2

Hambatan/Kendala
Terlalu jauh dari kampus sehingga
membutuhkan waktu untuk ke sana
Dokter tidak 24 jam di Balai pengobatan

Rencana Perbaikan
Akan membuat ruang kesehatan di kampus
Mencari dokter yang berada di klinik selama 24
jam
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BAB III
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
pengobatan mahasiswa di Balai pengobatan Mutiara Hati berjalan dengan lancar dan mahasiswa
cocok berobat di sana dan dapat meringankan pengeluaran untuk membeli obat..

.

5

LAPORAN LAYANAN KESEHATAN
MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG

BIDANG KEMAHASISWAAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
T.A 2019/2020

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
karuniaNya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan layanan
kesehatan mahasiswa Akbid Husada Gemilang.
Pembuatan laporan ini mendapatkan bantuan dan arahan dari banyak pihak.
Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan ini dan semua pihak
yang telah ikut memfasilitasi semua keperluan kami sehingga kami mampu
menyelesaikan laporan perkembangan minat dan bakat ini. Laporan ini masih
terdapat kekurangan sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun
kepada semua pihak untuk perbaikan laporan yang akan datang.

Tembilahan, September 2019

Bidang Kemahasiswaan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masyarakat Indonesia yang sehat selain menjadi salah satu tujuan
pembangunan sekaligus juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan
pembangunan. Karena itu dalam rangka pengembangan mutu sumber daya
manusia. Maka taraf kesehatan masyarakat perlu makin di tingkatkan.
Paradigma baru tentang pemahaman konsep kesehatan dan meningkatnya
faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan
keyakinan bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat
menciptakan indonesia sehat 2025 bahkan biaya yang akan dikeluarkan
pemerintah semakin besar. Untuk itu pembangunan kesehatan yang semula sangat
menekankan kepada upaya kesehatan kuratif dan rehabilitative secara bertahap
diubah menjadi upaya kesehatan yang terintegrasi menuju kawasan sehat dengan
mengikutsertakan peran aktif masyarakat.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan mutu
pendidikan di dalam praktek kesehatan maka Yayasan Husada Gemilang
memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengalami sakit/kecelakaan pada
jam perkuliahan dan segera membutuhkan pertolongan medis dengan membawa
mahasiswa tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

B. Tujuan
Adapun tujuan kegiatan pelayanan kesehatan mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani
2. Meningkatkan dan memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam bidang para medis
3. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi
4. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa di bidang kesehatan

C. Manfaat
Adapun manfaat dari pelayanan kesehatan mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pengobatan pada mahasiswa yang membutuhkan tindakan medis
segera
2. Meningkatkan derajat kesehatan mahasiswa di bidang kesehatan
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D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam pelayanan kesehatan meliputi seluruh mahasiswa
Akbid Husada Gemilang yang mengalami sakit/kecelakaan pada pukul 08.00 s/d
16.00 WIB (Jam Perkuliahan).

E. Mahasiswa
Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun
belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidkan pada salah satu bentuk perguruan
tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi dan
universitas (Hartaji, 2012). Remaja sebagai kelompok umur terbesar struktur
panduduk Indonesia merupakan focus perhatian dan titik intervensi yang strategis
bagi pembangunan sumber daya manusia. Langkah paling penting yang harus
diambil adalah makin ditingkatnya perhatian kepada remaja putri, karena mereka
menghadapi risiko lebih besar dan mereka lebih rentan menghadapi lingkungan
sosial.

F. Prosedur pelayanan kesehatan mahasiswa
Adapun prosedur pelayanan kesehatan mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa yang sakit/kecelakaan pada saat jam perkulihan berlangsung agar
segera melapor kepada wali tingkat/Bid. Kemahasiswaan selanjutnya akan
dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan
2. Mahasiswa yang sakit/kecelakaan pada saat diluar jam perkuliahan tidak
menjadi tanggung jawab kampus.

G. Pembiayaan
Pembiayaan mahasiswa yang mengalami sakit/kecelakaan akan dibantu oleh
Yayasan Husada Gemilang dengan maksimal biaya pengobatan sebesar Rp.
100.000.,
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Waktu dan Tempat
1. Waktu Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan mahasiswa yaitu :
a. Hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
b. Hari Sabtu pukul 08.00 sd 13.00 WIB
c. Hari libur/tanggal merah tidak ada pelayanan kesehatan.
2. Tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan mahasiswa adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.
B. Jumlah mahasiswa yang membutuhkan pelayanan kesehatan
Jumlah mahasiswa yang membutuhkan pelayanan kesehatan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi mahasiswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tanggal
16 Juli 2018
31 Juli 2018
1 Agustus 2018
7 Agustus 2018
28 Agustus 2018
12 November 2018
17 Desember 2018
8 Januari 2019
29 Januari 2019
12 Maret 2019

Nama Mahasiswa
Alvina Sari
Fatimah
Fitriyani
Mery Andriani
Destia Ramadhani
Nurhayana
Ria Andini
Megawati
Ayu Safitri
Dewi Sartika

Keluhan
Kecelakaan Ringan
Kecelakaan Ringan
Disminore
Demam
Disminore
Kecelakaan Ringan
Sesak Nafas
Disminore
Demam
Disminore

C. Hambatan/Kendala yang Dihadapi
Adapun hambatan/kendala yang dihadapi mahasiswa selama mendapatkan
pelayanan kesehatan yaitu:
Tabel 2.2
Hambatan/Kendala yang dihadapi
No
Hambatan/Kendala
1
Administrasi terlalu berbelit

2

Rencana Perbaikan
Akan menunjuk penanggung jawab untuk
mengurus
administrasi
pendaftaran
mahasiswa
Perlu adanya stok obat-obatan di Akan melakukan pengajuan untuk
kampus
pembelian obat-obatan.
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BAB III
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pelaksanaan pelayanan kesehatan mahasiswa berjalan dengan lancar dan perlu adanya
perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mahasiswa.

.

4

LAPORAN LAYANAN KESEHATAN
MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG

BIDANG KEMAHASISWAAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
T.A 2019/2021

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
karuniaNya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan layanan
kesehatan mahasiswa Akbid Husada Gemilang.
Pembuatan laporan ini mendapatkan bantuan dan arahan dari banyak pihak.
Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan ini dan semua pihak
yang telah ikut memfasilitasi semua keperluan kami sehingga kami mampu
menyelesaikan laporan perkembangan minat dan bakat ini. Laporan ini masih
terdapat kekurangan sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun
kepada semua pihak untuk perbaikan laporan yang akan datang.

Tembilahan, September 2019

Bidang Kemahasiswaan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masyarakat Indonesia yang sehat selain menjadi salah satu tujuan
pembangunan sekaligus juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan
pembangunan. Karena itu dalam rangka pengembangan mutu sumber daya
manusia. Maka taraf kesehatan masyarakat perlu makin di tingkatkan.
Paradigma baru tentang pemahaman konsep kesehatan dan meningkatnya
faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan
keyakinan bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat
menciptakan indonesia sehat 2025 bahkan biaya yang akan dikeluarkan
pemerintah semakin besar. Untuk itu pembangunan kesehatan yang semula sangat
menekankan kepada upaya kesehatan kuratif dan rehabilitative secara bertahap
diubah menjadi upaya kesehatan yang terintegrasi menuju kawasan sehat dengan
mengikutsertakan peran aktif masyarakat.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan mutu
pendidikan di dalam praktek kesehatan maka Yayasan Husada Gemilang
memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengalami sakit/kecelakaan pada
jam perkuliahan dan segera membutuhkan pertolongan medis dengan membawa
mahasiswa tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

B. Tujuan
Adapun tujuan kegiatan pelayanan kesehatan mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani
2. Meningkatkan dan memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam bidang para medis
3. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi
4. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa di bidang kesehatan

C. Manfaat
Adapun manfaat dari pelayanan kesehatan mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pengobatan pada mahasiswa yang membutuhkan tindakan medis
segera
2. Meningkatkan derajat kesehatan mahasiswa di bidang kesehatan

1

D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam pelayanan kesehatan meliputi seluruh mahasiswa
Akbid Husada Gemilang yang mengalami sakit/kecelakaan pada pukul 08.00 s/d
16.00 WIB (Jam Perkuliahan).

E. Mahasiswa
Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun
belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidkan pada salah satu bentuk perguruan
tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi dan
universitas (Hartaji, 2012). Remaja sebagai kelompok umur terbesar struktur
panduduk Indonesia merupakan focus perhatian dan titik intervensi yang strategis
bagi pembangunan sumber daya manusia. Langkah paling penting yang harus
diambil adalah makin ditingkatnya perhatian kepada remaja putri, karena mereka
menghadapi risiko lebih besar dan mereka lebih rentan menghadapi lingkungan
sosial.

F. Prosedur pelayanan kesehatan mahasiswa
Adapun prosedur pelayanan kesehatan mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa yang sakit/kecelakaan pada saat jam perkulihan berlangsung agar
segera melapor kepada wali tingkat/Bid. Kemahasiswaan selanjutnya akan
dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan
2. Mahasiswa yang sakit/kecelakaan pada saat diluar jam perkuliahan tidak
menjadi tanggung jawab kampus.

G. Pembiayaan
Pembiayaan mahasiswa yang mengalami sakit/kecelakaan akan dibantu oleh
Yayasan Husada Gemilang dengan maksimal biaya pengobatan sebesar Rp.
100.000.,
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Waktu dan Tempat
1. Waktu Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan mahasiswa yaitu :
a. Hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
b. Hari Sabtu pukul 08.00 sd 13.00 WIB
c. Hari libur/tanggal merah tidak ada pelayanan kesehatan.
2. Tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan mahasiswa adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.
B. Jumlah mahasiswa yang membutuhkan pelayanan kesehatan
Jumlah mahasiswa yang membutuhkan pelayanan kesehatan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi mahasiswa
No
1
2
3
4
5
6

Tanggal
12 Maret 2019
28 Maret 2019
15 April 2019
18 Juni 2019
20 Agustus 2019
16 Desember 2019

Nama Mahasiswa
Anisa
Erni Aisyah
Mega Indra Lestari
Nurliza Kurniasih
Clara Dwika Pangesti
Putri

Keluhan
Sakit
Sakit
Disminore
Demam
Disminore
Kecelakaan Ringan

C. Hambatan/Kendala yang Dihadapi
Adapun hambatan/kendala yang dihadapi mahasiswa selama mendapatkan
pelayanan kesehatan yaitu:
Tabel 2.2
Hambatan/Kendala yang dihadapi
No
Hambatan/Kendala
1
Administrasi terlalu berbelit

2

Rencana Perbaikan
Akan menunjuk penanggung jawab untuk
mengurus
administrasi
pendaftaran
mahasiswa
Perlu adanya stok obat-obatan di Akan melakukan pengajuan untuk
kampus
pembelian obat-obatan.
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BAB III
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pelaksanaan pelayanan kesehatan mahasiswa berjalan dengan lancar dan perlu adanya
perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mahasiswa.

.
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