News letter
con t e n t

Sekapur Sirih:

Assalamulaikum wr wb
Riuh rendah suasana Ibukota saat ini,
tidak hanya karena cuacanya yang cepat
mengalami perubahan melainkan juga
iklim politik daerahnya. Tetapi lepaskan
semua itu, dan kita kembali kepada upaya
meningkatkan kesehatan masyarakat.
Pada esensi utamanya, kesehatan dan
didalamnya keperawatan memiliki
korelasi yang saling terkait.
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Bahwa seorang perawat, memiliki
fungsi dan tugas dalam mendukung
peningkatan kualitas kesehatan publik
secara meluas. Peran perawat dalam
kapasitas keperawatan, menjadi kunci bagi
perbaikan mutu kesehatan masyarakat.
Profesi perawat menawarkan tidak
hanya sebuah profesi yang kompetitif serta
prospektif dimasa depan, tetapi sekaligus
mendorong sensitifitas nilai kemanusiaan,
karena akan berhadapan dengan pelayanan
kepada manusia lain yang membutuhkan
pertolongan.
Tentu tidak putus, bila kita membahas
profesi perawat dan dunia keperawatan.
Satu hal terakhir, kami di AKPER BERKALA
mendorong komitmen untuk mendidik
PERAWAT HEBAT, yang diharapkan
memenuhi aspek kompetensi dan
profesionalisme baik ditingkat nasional
maupun global.
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Dewi Puspita

Kebanggaan akan profesi perawat, tentu akan dapat mudah
terlihat dari pengakuan akan kemampuan profesi tersebut
untuk bisa bersaing di era globalisasi. Khususnya setelah
pemberlakuan regionalisasi MEA-Masyarakat Ekonomi ASEAN,
berdasarkan perjanjian Mutual Recognition Agreement-MRA,
maka perawat sebagai sebuah profesi dapat berkarir diberbagai
wilayah di Asia Tenggara.
Nah, demikian pula yang kami harapkan dapat dihadirkan
dengan mewujudkan sebuah wadah kecil yang saat ini tengah
Anda baca, karena Newsletter ini adalah bagian dari upaya

kami, untuk melakukan edukasi publik akan pentingnya kesehatan dan menegakkan
kembali Profesi Keperawatan.
Selamat membaca Berkalaers, semoga terbitan kecil kami ini dapat memberi
pencerahan dan pengetahuan baru, karena kami mendukung terbentuknya budaya ilmiah
bagi semua.

Salam hangat.
Wassalamualaikum wr wb
Redaksi
Notes: redaksi menerima masukan dan saran terkait Newsletter, sekaligus terbuka untuk
menerima dokumentasi dan narasi baik dalam bentuk opini maupun berita yang berkenaan
dengan dunia keperawatan. Dokumen dapat dikirimkan kepada kami melalui email di:
akperbwh@gmail.com

OPINI:
Membangun Semangat Pemuda Kekinian
Kiprah pemuda dalam mewarnai gerak bangsa ini, terekam dalam berbagai moment
yang dilewatinya, termasuk Sumpah Pemuda dikala permulaan pembangunan pondasi
kenegaraan berlangsung, terutama diera PraKemerdekaan pada tahun 1928.
Tentu tidak mudah membangun
kesepahaman dari Sabang sampai Merauke,
terlebih bangsa ini terdiri atas keberagaman
suku asli yang majemuk, dan mendiami wilayah
hamparan nusantara pada saat itu. Tetapi
komitmen kebangsaan, menjadikan persatuan
kesepahaman tersebut dapat ditumpahkan

2

newsletter

newsletter
menjadi sebuah kesatuan persaudaraan
nan utuh bernama Indonesia.

kendala, seperti saat mencetuskan Sumpah
Pemuda dengan titik kumpul di Batavia.

Kita tentu tidak hendak mengulas
aspek historis dari untaian peristiwa yang
telah lalu, tetapi kemudian yang menjadi
penting adalah bagaimana peran pemuda
kekinian dapat dipertahankan, sebagai
motor penggerak perubahan?.

Kini, mekanisme koordinasi dapat
difasilitasi melalui berbagai pertemuan
didunia maya melalui koneksi internet,
sehingga semua simpul dititik daerah dapat
dijangkau, lebih cepat secara realtime.
Dititik tersebut, pangkal tolak dari upaya
pembangunan pemuda yang akan menjadi
inisiator perubahan itu terjadi.

Ruh Pemuda Masa Kini
Jawaban atas pertanyaan diatas, tentu
tidak mudah untuk merujuk pada
sebuah solusi, dengan formulasi tertentu.
Terlebih, karena sifat modernitas yang
terjadi saat ini, telah membentuk sekat
berbayang yang memisahkan kekuatan
elemen pemuda.
Meski diwadahi dalam instrumen
negara dengan label Kementerian Pemuda,
namun ranah wilayahnya seolah terbatas.
Sesungguhnya menempatkan pemuda
sebagai bagian terpisah dan dikhususkan
dalam kerangka pembangunan pasca
kemerdekaan, bukanlah sebuah hal yang
bersifat urgensi.

Memadukan semangat kepemudaan
adalah sebuah tantangan baru diera
digital, karena alienasi dari sifat teknologi
membuat interaksi fisik semakin tertinggal.
Pemuda kekinian, lebih menyukai aspek
praktis dibandingkan “berjuang” sekuat
tenaga.
Bagaimana hal tersebut dapat
dipecahkan? Maka upaya mendorong
pemberdayaan pemuda melalui sentuhan
sosial dan teknologi, dalam memecahkan
masalah lingkungan disekitarnya menjadi
diperlukan. Upaya untuk mendorong
terbentunya inisiatif start up digital,
dan membangun komunitas berbasis
sociopreneur diera sosial media dan abad
selfi ini, kiranya dapat menjadi sebuah
solusi.

Spirit
utamanya
justru
adalah
menempatkan ruh kepemudaan, disetiap
sektor yang dikelola dalam pemerintahan.
Tangguh, berstamina, bersemangat dan
berani untuk mencoba berbagai hal
baru adalah identifikasi dasar dari nilai
kepemudaan. Berbagai karakteristik muda
tersebutlah yang dibutuhkan.

Pada penekanan terakhir, maka peran
pemerintah adalah menyusun kerangka
pembangunan ruh kepemudaan yang
sejatinya menjadi penggerak perubahan.
Lebih dari sekedar memiliki Kementerian
Pemuda, namun mendorong pemuda untuk
kembali memiliki semangat nan muda.

Pengelolaan pemerintah tidak bisa
lagi dengan menggunakan pendekatan
konvensional, karena masa ini adalah abad
digital. Interaksi fisik bukan lagi sebuah

Yudhi Hertanto
Ketua Yayasan
Berkala Widya Husada
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Employee Gathering:
Let Us be UNITED
Sebagai bagian dalam upaya membangun
semangat kebersamaan antar seluruh staf
di AKPER Berkala, maka dilaksanakan
Employee Gathering yang diadakan
di Pasadena Village, Puncak (14/10).
Acara yang dihadiri oleh seluruh staf
dan perwakilan yayasan tersebut, hendak
ditujukan pada kerangka pembangunan
sebuah tim yang terpadu dan menggugah
kekompakan.

Acara yang dimulai dengan berbagai
kegiatan bersama, seperti bertukar kado
hingga bernyanyi tersebut kemudian
dilanjutkan dengan kegiatan outbond
yang dilangsungkan pada pagi harinya.
Berbagai permainan yang ditujukan untuk
membentuk kembali pola kerjasama dan
komunikasi yang efektif tersebut seolah
hendak mengingatkan akan pentingnya
kepercayaan dan tanggungjawab dalam
bekerjasama untuk mencapai tujuan secara
bersama pula.
Kegiatan
lalu
diakhiri
dengan
agenda flying fox, yang melintasi wilayah
persawahan nan sejuk dengan panorama
alam berlatar pegunungan tersebut,
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sebagai wujud dari semangat dan
keberanian untuk mencoba berbagai hal
baru, sekaligus mendorong semua pihak
untuk kembali meremajakan semangat
berani dan bekerjasama antar semua staf
dan yayasan di AKPER Berkala. (YH)

Demokrasi Damai di
PEMIRA BEM AKPER Berkala
*Demokrasi Pemuda di Hari
Sumpah Pemuda
Dalam setiap kegiatan mahasiswa
di AKPER Berkala bernaung pada
organisasi mahasiswa yang dibentuk
melalui organisasi Badan Eksekutif
Mahasiswa-BEM. Fase terpenting dari
setiap angkatan perkuliahan di AKPER
Berkala adalah menjadi pengurus dan
anggota BEM.
Maka sesuai dengan durasi masa
tugas yang telah selesai, kembali dilakukan
pemilihan Ketua BEM pada periode
2016/2017. Kegiatan yang dilangsungkan
bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda
tersebut, seolah menjadi momentum bagi
semua mahasiswa untuk merefleksikan
semangat pemuda yang bertitel mahasiswa
sebagai lapisan terdidik dimasyarakat.
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Pada Jumat (28/10) tersebut terdapat
3 pasangan kandidat yang mencalonkan
diri dengan berbekal visi serta misi yang
kemudian diturunkan kedalam berbabagai
program kemahasiswaan. Demokrasi
mahasiswa kali ini berlangsung dengan
damai dan sejuk, diikuti seluruh mahasiswa
tanpa terkecuali dan dilaksanakan pada
2 lokasi terpisah, namun transparansi
berlangsung dengan baik dan terkoordinasi.

Terpilihlah Tria Vebrianda dan Rani
Elsatia sebagai Ketua dan Wakil Ketua
BEM untuk periode masa tugas 2016/
2017 dengan perolehan suara tertinggi
dibandingkan kandidat lain. Kini saatnya
melaksanakan kerja sesuai dengan visi yang
dibentuk oleh formatur baru kepengurusan
BEM, agar mahasiswa kembali memiliki
fungi dan peran baik secara akademik
maupun sosial kemasyarakatan. (YH)

Industrial Visit Garda Medika

Asuransi Astra

Salah satu upaya menjadikan institusi pendidikan memiliku korelasi dengan industri
lanjutannya, maka AKPER Berkala dengan terbuka menerima Asuransi Garda
Medika-ASTRA Group (27/10) untuk membangun kerjasama berkelanjutan. Hal ini
dilakukan sebagai bagian untuk membentuk budaya yang terintegrasi, antara dunia
akademik dan dunia kerja dimasa depan.

Salah satu yang dikembangkan dalam komunikasi antar institusi adalah kemungkinan
penyerapan tenaga perawat di Asuransi Garda Medika, yang tentu disambut baik dalam
upaya menyalurkan tenaga lulusan AKPER Berkala untuk dapat masuk kedunia industri
kesehatan. Hal ini jelas merupakan bentuk dari sinergi yang dibangun dalam konsep
link and match antara pendidikan tinggi dengan industri yang bersesuaian. Semoga
dikemudian hari, akan lebih banyak kerjasama industrial yang dibangun. (YH)
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Kemeriahan Lomba POSTER
Kesehatan AKPER Berkala
Salah satu program yang dibuat oleh
AKPER berkala dalam melakukan
edukasi publik adalah dengan mengajak
para pelajar tingkat SMK dan SMA
untuk dapat membuat poster kesehatan
dengan tema POLA HIDUP SEHAT.
Lomba poster tersebut berlangsung
selama periode Oktober 2016, dan dari
kegiatan tersebut telah terkumpul lebih
dari 30 karya yang dibuat oleh pelajar
tingkat SMA dan SMK.
Antusiasme tersebut terlihat pada
detik-detik akhir, dengan terkirimnya
berbagai karya baru dalam bentuk poster
kesehatan. Kini aaatnya memilih, dan pilhan
tersebut jatuh kepada 3 karya pelajar SMA
maupun SMK dengan Juara I mengambil

Tema Pola Sehat dalam Kehidupan Kita,
kemudian Juara II diwakili dengan karya
Kebutuhan Konsumsi Air Putih dalam
Sehari dan Manfaatnya, serta Juara III yang
mengangkat tema mengenai Kebiasaan
Cuci Tangan untuk Hidup Bersih dan
Sehat. Selamat bagi para pemenang dan
tetap berkarya bagi semua partisipan yang
telah terlibat, nantikan informasi lomba
dan berbagai kegiatan di AKPER Berkala,
pantau updatenya di SOSMED AKPER
BERKALA. (YH)
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Kini telah dibuka penerimaan baru
AKPER Berkala untuk mahasiswa
2017/2018. Program pada November
2016 kali ini adalah BEASISWA
PRESTASI, dengan ktriteria memiliki
nilai rerata 7 baik kelas XI maupun XII
disekolah. Termasuk diantaranya bagi
siswa yang memiliki prestasi tertentu non
akademik.
Penerimaan mahasiswa melalui Jalur
BEASISWA PRESTASI ini diharapkan dapat
mengakomodir kepentingan parapelajar
yang memiliki ketertarikan dengan
ilmu kesehatan dan keperawatan untuk
dapat segera bergabung dengan AKPER
Berkala. Jadi Tunggu APA LAGI? Sekarang
DAFTARKAN ke AKPER BEKALA aja. (YH)

AKPER BERKALA Goes to SCHOOL
Sebagai bagian dari upaya edukasi
dan sosialisasi kesehatan sekaligua
melaksanakan promosi Penerimaan
Mahasiswa di AKPER Berkala
2017/2018. Maka Tim Kerja AKPER
Berkala melakukan School Visit dimana
kunjungan ke sekolah-sekolah dilingkup
JABODETABEK menjadi sasaran
wilayah kerja.
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Disamping
mendorong
edukasi
kesehatan dan pengenalan profesi
keperawatan, maka salah satu misi dalam
kegiatan kali ini adalah menumbuhkan
minat akan dunia oendidikan tinggi yang
berorientasi profesi. Hal ini dikarenakan
banyak penawaran dari berbagai institusi
pendidikan tinggi, yang bisa jadi justru tidak
berkorelasi langsung dengan kebutuhan
industrinya. (YH)

Beauty Class di AKPER Berkala
Selain mengisi kemampuan dan skill
dalam kompetensi keilmuan, maka
AKPER Berkala juga mengadakan upaya
bagi peningkatan penampilan perawat.
Sehingga kemudian profesi ini menjadi
sebuah bidang pekerjaan profesional,
yang dapat tampil kemuka dalam
memajukan dunia keparawatan dimasa
mendatang.

Bekerjasama dengan Sulamit Cosmetic,
AKPER berkala mengadakan Beauty
Class, yang ditujukan bagi peningkatan
kemampuan perawat, untuk dapat tampil
dengan baik dihadapan pasien. Kondisi
tersebut, diharapkan dapat meningkatkan
image positif perawat selain faktor
kompetensi teknis dan knowledge yang
dimilikinya. Acara pada Kamis( 10/11)
tersebut berlangsung meriah. (YH)
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Meet Up Peluang Tenaga Kerja
di Jepang
AKPER Berkala membuka peluang
penjajakan kerjasama dengan Gakushudo
Learning Center (Rabu (9/11), untuk
dapat memanfaatkan peluang bagi
upaya pemenuhan tenagta perawat
maupun caregiver di Jepang. Selama
ini, arrangement kerjasama penempatan
tenaga kerja diluar negeri berlangsung
secara G to G khusus tenaga perawat.
Sementara itu, terdapat peluang untuk
berkiprah sebagai tenaga caregiver yang
diestimasi sesuai kebutuhan Jepang,
sekitar 300 ribu tenaga ditahun depan.

Bersama dengan Gakushudo, AKPER
Berkala
tengah
merumuskan
pola
kerjasama yang sesuai dan tepat, agar
lulusan mahasiswa dapat memenuhi
kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.
Mengingat salah satu kendala terbesar
dalam pemenuhan tenaga kerja di Jepang
adalah kendala kemampuan berbahasa
Jepang sebagai prasyarat dasar. (YH)

Agenda KITA:
Lomba KETANGKASAN TANDU
Pada upayanya untuk mendorong kegiatan
sehat, termasuk dimulai dari tingkat SMA
dan SMK, maka AKPER Berkala kembali
mengadakan lomba ketangkasan Tandu yang
diadakan di KAMPUS B-RS Meilia Cibubur,
yang akan berlangsung Sabtu (10/12). Pada
kegiatan itu akan dilihat sebagaimana tim
PMR maupun Pramuka dari tiap sekolah dapat
menyelesaikan tantangan sesuai dengan kriteria yang cukup sebagai tandu evakuasi
pasien/ korban bencana. Sekolah kamu mau ikut? Hubungi segera Tim Panitia. (YH)

Berkala Radio Now ON AIR
Tidak dapat dipungkiti bila kemudian dimasa depan peran perawat tidak hanya
bertindak sebagai pemberi layanan kesehatan, tetapi sekaligus sebagai pendukung
kegiatan promotif. Dan dalam tujuanh tersebut, AKPER Berkala tengah menggagas
upaya untuk dapat membentuk sebuah radio online berbasis website yang dapat
didengarkan melalui streaming. Jadi cukup klik website AKPER Berkala dan Anda
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MOVIE DAY at AKPER BERKALA
Relaksasi sesungguhnya menjadi penawar
dari aktifitas rutin. Dan hal tersebut yang
dilakukan di AKPER Berkala. Sebagai bentuk
dari upaya melemaskan otot, maka AKPER
Berkala mengadakan kegiatan Movie Day,
menonton film bersama dengan tema
yang menarik bersama dengan Organisasi
BEM, yang akan memandu kegiatan
NOBARtersebut, jadi pastikan kamu ikut
berpartisipasi di Sabtu (10/12). (YH)
kini sudah bisa mendengarkan lagu serta
mjusik asik selama 24 jam.
Pada tahapan lanjutan, akan disususn
model siaran live yang mengusung
berbagai tema kesehatan terkait termasuk
wawancara dengan berbagai sumber yang
dapat Anda ikuti, cukup dengan sekali klik
di website AKPER Berkala. (YH)

Aplikasi AKPER Berkala di
GOOGLE PLAYSTORE
Kita tentu tidak lepas dari kondisi jaman
yang melingkupinya, termasuk dunia
digital yang membuat AKPER Berkala
kembali melakukan inovasi dengan
membuat aplikasi yang memudahkan
pengguna untuk dapat berinteraksi
dengan AKPER Berkala. Jadi dengan
Anda membuka aplikasi android di
GooglePlaystore, dapat mengetik “akper
berkala” dan melakukan pengunduhan.
Maka logo AKPER Berkala akan terdapat di
gadget Anda, sehingga memudahkan bagi
Anda untuk dapat melakukan pemantauan

perkembangan serta informasi terbaru
yang terjadi di AKPER Berkala. Yuk mulai
sekarang segera DOWNLOAD APLIKASI
AKPER BERKALA pada SMARTPHONE
Anda. (YH)
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Ketawa Bareng Comic AKPER
BERKALA

KARTUN Si-Ber (AKSI BERKALA)

Stand Up Comedy adalahg genre baru dari
era komedi ditanah air, dan tidak lepas
dari standup comedy adalah keterlibatan
para penonton dalam kegiatan tersebut
dengan segmentasi yang umumnya muda.

TESTIMONI ALUMNI:

Dalam kesempatan kali ini, AKPER Berkala
mengadakan kegiatan ketawa barang
Comic Day di AKPER Berkala Kampus B
sebagai upaya mendorong keberanian
mahasiswa untuk dapat tampil dan menjadi
penghibur bagi sesama mahasiswa lainnya
termasuk mengasah bakat dan minat lain
diluar kompetensi keilmuan keparawatan
yang dimilikinya. (YH)

KESEMPATAN menjadi MARKETING
FREELANCE-AKPER BWH.
Kami menundang Anda, untuk menjadi Tenaga
Pemasar AKPER BWH
Simak Ketentuan Berikut:

Jl. Alternatif Cibubur Km. 1, Depok 16951 Gedung B Kompleks RS Meilia Cibubur

Telp. 021 7253261 I Email. akper_bwh@yahoo.co.id I http://www.akperberkala.ac.id

akperbwh

akperbwh

akperbwh

087808001919

