
JURUSAN KEBIDANAN RANGKASBITUNG GELAR PAMERAN ILMIAH & 

CEK KESEHATAN DALAM SEMINAR NASIONAL 
 

Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan Kebidanan rangkasbitung menggelar 

Seminar Nasional Kesehatan di Gedung Pemerintahan Kota Tangerang pada 

hari Sabtu (13 April 2019). Seminar ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 

setiap tahun. Tema yang diambil dalam seminar ini adalah “Internalisasi 

Respectful Maternity Care dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak”. Hal ini 

dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada bidan maupun calon bidan 

mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak setiap ibu selama 

reproduksi. Pentingnya asuhan kebidanan yang memperhatikan ha-hak wanita 

dapat  meningkatkan kesejahteraan wanita selama periode maternal. 

 

 
Foto: Pemberian Plakat Kepada Nasarsumber 

 



 

Jurusan Kebidanan rangkasbitung menggelar pameran ilmiah dalam kegiatan 

seminar ini. Pameran ilmiah yang dilakukan sebagai bentuk publikasi hasil 

penelitian, pengabdian masyarakat, dan studi literatur yang dapat 

dimanfaatkan untuk menunjang kesehatan. Hasil pameran ini akan di 

dokumentasikan dalam bentuk Prossiding Book. Pameran yang dilakukan ini 

diikuti oleh 20 penulis dari kalangan Dosen, Praktisi Kesehatan, dan Mahasiswa. 

 



 
Foto: Pudir III Poltekkes Kemenkes Banten menghadiri stand pameran ilmiah 

 

Pameran ilmiah ini lebih difokuskan pada pengendalian penyakit tidak menular 

(PTM). Oleh karean itu, artikel-artikel yang masuk pun lebih kearah PTM dalam 

bidang kesehatan reproduksi, Kehamilan, Bayi, dan Balita dengan model 

pendekatan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Jurusan 

Kebidanan (Darti Rumiatun) yang menyatakan bahwa hasil pameran ilmiah ini 

harapannya dapat diterapkan oleh tenaga-tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan di masyarakat dengan pendekatan keluarga. Hal ini 

mengingat bahwa keluarga adalah garda terdepan yang paling efektif dalam 

mencegah maupun mengendalikan penyakit tidak menular (PTM). 

 

Selain tema pameran yang berfokus pada pengendalian PTM, Jurusan 

Kebidanan juga memberikan pelayanan cek kesehatan secara gratis. Cek 

kesehatan yang ditawarkan antara lain pemeriksaan tekanan darah (tensi), 

Timbang berat badan, dan pemeriksaan Hemoglobin (Hb). Pemeriksaan ini 

dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya Penyakit Tidak Menular berupa 

tekanan darah tinggi, obesitas ataupun kekurangan gizi, dan anemia. Hal ini 



dilakukan karena permasalahan-permasalahan kesehatan (hipertensi, gizi, 

anemia) masih menjadi perhatian dikalangan masyarakat.  

 

Foto: Pemeriksaan Kesehatan 

 

Tidak hanya pemeriksaan gratis, tetapi pemberian tablet Fe pun diberikan 

secara cuma-cuma kepada peserta yang mengikuti pemeriksaan. Hal ini 

mengingat bahwa mayoritas peserta seminar adalah perempuan yang setiap 

bulannya menstruasi. Sehingga pemberian tablet Fe ini sebagai upaya dalam 

mengatasi terjadinya anemia pada perempuan. 

 

(Berita ini disiarkan oleh Tim PUI Penyakit Tidak Menular Poltekkes Kemenkes Banten) 


