
 

NEW DEADLINE 

R E D A K S I  

Pelindung Sulikah S.ST 

M.Mkes  

Penasehat Suparji M.Pd  

Penanggung-

jawab  
Nurul Fitri 

Pembimbing 

redaksi  

Teta Puji R 

Pimpinan re-

daksi  

Mega Ayu  

Sekretaris  Hartatik 

Bendahara  Melati Izza 

 

 

  
B I D A N  M A G E T A N  E D I S I  2 0 1 4  

Editor  Nindia 

Kreator    Haris 

Distributor  Devine 

Tim Produksi  Widya 

JL. JEND. S. PARMAN NO. 01 MAGETAN  
TELP. (0351) 895216-895217 

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA_ 
PRODI D III KEBIDANAN 

KAMPUS MAGETAN 



P A G E  2  

 

PARIPURNA KE-XV HIMA 2012-2013 
Acara paripurna hima 

prodi kebidanan kam-

pus magetan poltekkes 

Surabaya di hadiri oleh 

presiden bem. Beliau 

memberikan sambutan 

sekaligus mengikuti 

acara pergantian pen-

gurus hima ini sampai 

selesai. Tidak di sangka 

bisa presiden bem mau 

berpartisipasi dalam 

acara ini. Dan ini men-

jadi kebanggaan bagi 

hima kami bisa di 

datangi oleh presiden 

BEM. 

 

 

 

Dan pada akhirnya dalam 

acara paripurna ini terpilih 

Nurul Fitri Khomsiah seba-

gai ketua hima 2013-2014 

dan sebagai wakil ketuanya 

yaitu  Naily dari TK 1… 

Semoga hima di tahun yang 

sekarang bisa lebih baik 

dari hima tahun ke-

marin…..!! :-) 
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Bertempat di hala-

man Pemkab Mage-

tan, hari ini/kemarin 

(29 Oktober) dilak-

sanakan Upacara 

Peringatan Sumpah 

Pemuda. Bertindak 

selaku Inspektur 

Upacara, Bupati 

Magetan Drs. H. Su-

mantri, MM. dan dii-

kuti oleh jajaran 

Muspida, Kepala Di-

nas/Badan/Bagian/

Kantor serta Camat 

se Kabupaten Mage-

tan.  

 

mantri, MM menyampai-

kan, pada tahun 2015 

mendatang kita akan me-

masuki era komunitas 

ASEAN. Pemuda dituntut 

memiliki kesiapan agar 

dapat mengambil peran di 

kawasan ini. Untuk itu pe-

muda perlu mengembang-

kan kreati-

fitas yang 

diimbangi 

dengan pen-

guasaan 

ilmu penge-

tahuan yang 

mumpuni.  

 

Peserta Upacara berasal 

dari TNI Angkatan Darat, 

Angkatan Udara, Polri, Satpol 

PP, Petugas Dishub, Kary-

awan-karyawati Pemkab 

Magetan serta Mahasiswa, 

Pelajar dan Pramuka.  

Dalam sambutannya, Bu-

pati Magetan, Drs. H. Su-

 

Dalam rangkaian acara tersebut diserahkan pula 

piagam penghargaan kepada Pemuda Pelopor  
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“Keep your 

reproduction 

health  to the next 

generation” 

 

Cara Menjaga Kesehatan Alat 

Reproduksi Wanita 
Tidak dipungkuri 

bahwa menjaga kese-

hatan bagian kewani-

taan bagi kaum hawa 

sangatlah penting. 

Maka berikut ini Kami 

sampaikan cara men-

jaga kesehatan alat re-

produksi wanita: 

 

1. Disarankan agar 

kaum wanita member-

sihkan bagian luar va-

gina setelah buang air 

kecil atau air besar, 

seeloknya mengguna-

kan air 

 

2. Ketika haid, Anda 

disarankan sering 

mengganti pembalut 

terutama pada hari-hari 

yang banyak darah. Ini 

karena darah meru-

pakan media yang pal-

ing sesuai untuk kuman 

berkembang biak. 

 

3. Hindari sering ber-

latih douching yaitu 

memasukkan jari atau 

ejakulasi ke dalam va-

gina dengan tujuan 

membersihkan bagian 

dalam vagina. Perbua-

tan ini akan menying-

kirkan sejenis bakteri 

loctobacili dari vagina 

di samping mengung-

panty liner sehingga 

tidak menempel pada 

pakaian dalam yang 

menyebabkan keti-

daknyamanan. 

 

 

risiko infeksi pada 

kandung kemih. 

 

6. Celana dalam harus 

diganti setiap hari dan 

pada hari-hari yang 

mengalami keputihan, 

lebih baik memakai 

dapat menyebabkan 

kekeringan dan iritasi 

kulit dan akan menjadi 

gatal. Beberapa wanita 

sensitif dan alergi pada 

kandungan pewangi 

serta buih sabun. 

 

5. Pasangan suami istri 

diggalakkan member-

sihkan alat kelamin 

dengan air sebelum dan 

setelah hubungan ke-

lamin untuk menjamin 

kebersihan yang opti-

mal. Amalkan mem-

buang air kecil lebih 

kurang setengah jam 

setelah hubungan seks 

untuk mengurangi 

kapkan vagina dan 

bagian luar kemaluan 

pada bahan kimia yang 

dapat menyebabkan 

iritasi kulit. 

 

4. Hindari mengguna-

kan sabun atau men-

yapu shower gel pada 

alat kelamin karena 

 



9 langkah dalam menjaga kesehatan reproduksi 

P A G E  5  E D I S I  2 0 1 4  

baiknya tidak meng-

gunakan celana 

dalam, agar sirkulasi 

udara dan darah le-

bih lancar. 

5. Hindari peng-

gunaan pembersih 

4. Ganti celana 

dalam minimal 2 kali 

sehari, dan apabila 

anda mengalami 

keputihan, sebai-

knya gunakan panty 

liner. Saat tidur se-

vagina yang dijual 

dipasaran, karena 

dapat menimbulkan 

efek samping dan 

mengubah ph va-

gina.  

 

lakang. 

2. Saat memasuki 

masa siklus men-

struasi, sering-

seringlah mengganti 

pembalut terutama 

pada awal haid yang 

biasanya banyak 

mengeluarkan da-

rah. 

3. Jangan meng-

gunakan sabun atau 

menyapu shower 

gel pada vagina    

1. Bersihkan bagian 

luar vagina setelah 

buang air kecil atau 

air besar, dengan 

menggunakan air 

bersih. Dengan arah 

dari depan ke be-

Menjaga kesehatan Alat Reproduksi Wanita sangat penting. Dan 
bagaimana cara tepat dan mudah menjaga Kesehatan tersebut, 
bisa anda perhatikan dalam penjelasan berikut: 

 

http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2013/07/siklus-menstruasi-tidak-teratur-menjadi.html
http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2013/07/siklus-menstruasi-tidak-teratur-menjadi.html
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“To catch the reader's attention, place an 

interesting sentence or quote from the story 

here.”  

 

ENTERPRENEUR 
Tujuan dari 

Kewirausahaan, 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan 

jumlah para wir-

ausaha yang 

berkualitas. 

2. Mewujudkan ke-

mampuan dan 

kemantapan para 

wirausaha untuk 

menghasilkan 

kemajuan dan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Membudayakan 

semangat sikap, 

perilaku, dan ke-

mampuan kewir-

ausahaan di 

kalangan 

masyarakat yang 

mampu, handal, 

dan unggul. 

4. Menumbuhkem-

bangkan kesadaran 

dan’orientasi 

Kewirausahaan yang 

tangguh dan kuat 

terhadap masyara-

kat. 

 Mega Ayu P 

 Turistiana 

 

 

Di acara ini diundang 

beberapa pakar entre-

Kebidanan Magetan 

hanya mengirimkan 3 

orang perwakilan un-

tuk mengikuti acara 

tersebut, di antaranya 

yaitu: 

 Siti Khodijah 

preneur yang berkuali-

tas dan sukses dalam 

berwirausaha. 

 Kebidanan Kampus 

Bangkalan 

 Kebidanan Kampus 

Magetan 

 Keperawatan Sutomo 

 Keperawatan Sutopo 

 Keperawatan Tuban 

 Keperawatan Sidoarjo 

 Teknik E;ektromedik 

 Kesehatan Lingkungan 

Surabaya 

 Kesehatan Lingkungan 

Magetan 

 Analis Kesehatan 

 Kesehatan Gigi 

 Gizi 

Untuk menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan  pada maha-

siswa poltekkes Surabaya. 

Maka di adakan acara Enter-

preneurship yang dilaksana-

kan di Auditorium Poltek-

kes Kemenkes Surabaya 

selama 2 hari.  Acara di 

hadiri oleh 13 prodi yaitu: 

 Kebidanan Kampus 

Sutomo 

 



PENANTIAN TAK BERUJUNG 
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‘Afwan (maaf) Ukhti, semoga ini 

tidak melukai Anti dan keluarga 

Anti. Ana piker sudah saatnya Ana 

member keputusan tentang 

“proses” kita. Ya.. Seperti yang Anti 

ketahui bahwa selama ini Ana telah 

berusaha melobi orang tua dengan 

beragam cara mulai dari memaham-

kan konsep nikah “versi” kita, mem-

perkenalkan Anti pada mereka 

hingga melibatkan orang yang paling 

ayah percaya untuk membujuk ayah 

agar mengizinkan Ana untuk meni-

kahi Anti.” 

“Namun hingga sekarang nggak ada 

tanda-tanda mereka akan melunak, 

jadi menurut Ana … sebaiknya Ana 

mundur saja dari “proses” ini!” 

Reno diam sejenak untuk menunggu 

respon dari seberang, tapi hingga 

beberapa detik tidak ada tanggapan. 

“perlu Anti ketahui bahwa orang 

tua Ana sebenarnya sudah tidak 

keberatan dengan Anti hanya saja 

Timing-nya (waktu) belum tepat. 

Ayah Ana khawatir Ana tidak 

mampu menafkahi anti jika belum 

bekerja. Apalagi Anti juga masih 

kuliah. Jadi Ana rasa, ahsan (lebih 

baik) kita tidak komitmen dulu 

hingga keadaannya lebih baik! Anti 

nggak keberatan kan Ukhti? “ lanjut-

nya. 

“Keberatan…? Alhamdulillah nggak! 

Namun kalau Ana boleh kasih saran, 

apa tidak lebih baik kalau kita terus 

guhnya ia merasa malu pada Allah 

atas kelalaiannya, jatuh cinta! 

“Halo…!!” dini merasa Reno diam 

terlalu lama. Dia tidak tahu kalau 

pemuda itu sedang menangis. Tapi 

dia mengerti apa yang sedang terjadi 

padanya. 

“Ya sudah…, kalau begitu sekarang 

kita sepakat untuk membatalkan 

“proses” ini!!! Setelah ini insyaallah 

kita tidak akan lagi berhubungan 

kecuali untuk keperluan syar’I yang 

sangat darurat, iya kan?” 

Dini sengaja member jeda agar 

dukung sepenuhnya.” 

“Tidak!!” Reflek Reno berteriak. 

“astagfiruallahalhadzim, afwan 

(maaf) maksud Ana, Ana sama den-

gan keluarga Ana sudah tidak syak 

pada Anti, kami sangat menyukai 

Anti dan keluarga Anti. Selain itu 

Ana juga takut perasaan ini semakin 

mendalam, Ana ini hanya hamba 

yang dhaif (lemah) yang masih kesu-

litan mengekang hawa nafsu.” 

Reno terdiam, dadanya terasa 

sesak, air matanya mengalir semakin 

deras. Jauh di dalam hatinya, sesung-

syarat saja : PEKERJAAN!” 

“Akhi… kita hanya tinggal selang-

kah, tetaplah ber-ikhtiar dan jangan 

putus asa. Bukankah Allah Maha 

membolak-balikkan hati hamba-

Nya?” suara dini mulai terasa mele-

mah. 

“Benar, Ana paham soal itu, Ana 

memang akan tetap melobi orang 

tua Ana, akan tetapi kalau kita teri-

kat, Ana khawatir menghalangi anti 

proses dengan ikhwan lain yang 

lebih selevel disbanding Ana. La-

gipula Ana khawatir tidak bisa men-

jaga hati. Takut menghalangi Ana 

proses dengan ikhwan lain?” 

“Itu kan urusan Allah bukan uru-

san Anta! Kewajiban Anta 

sekarang adalah berjuang mem-

pertahankan sesuatu yang sudah 

mantap dengannya. Hasil istik-

harah itu nggak mungkin salah. 

Tinggal bagaimana cara kita men-

gaplikasikannya saja.” 

Hening sejenak. Percakapan dian-

tara 2 insane itu hampir mencapai 

klimaks. 

“Ya.. Tapi kalau memamng Akhi 

sudah merasa syak (ragu) terha-

dap Ana dan mantap untuk mun-

Melobi sambil tetap proses saja. 

Kita sudah mantap satu sama lain, 

nggak enak kalau mundur di saat 

seperti ini. Apalagi permasalahannya 

sudah mulai mengerucut ke arah 

ma’isyah (penghasilan) saja.” suara 

itu sejenak mendiamkan Reno. 

“Anta pasti masih ingat gimana awal 

kita membujuk orang tua, rasanya 

semua criteria kita ditolak. Segala 

keterbatasan kita jadi aib yang san-

gat besar, pokoknya semua jalan 

sepertinya sudah tertutup rapat. 

Namun kenyataannya hanya dalam 

waktu 2 minggu kita bisa menghi-

langkan semua syarat menjadi satu 

Reno berbicara, tapi ikhwan itu 

memilih terus diam “Akhi… kita 

tetap baik ya! Hubungan dengan 

keluarga harus tetap dijaga, jangan 

suudzon pada ayah dan bunda karena 

bisa jadi keputusan mereka adalah 

salah satu dari jalan Allah untuk men-

guji kita.” 

Dini berhenti lagi tapi Reno masih 

enggan berkomentar. Sekarang Reno 

sedang merasa seperti diatas kapal 

pesiar. Hatinya terombang ambing-

kan oleh deruh ombak laut. Tapi 

bagaimanakah keputusan akhirnya?? 
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Dalam  memperingati 

mauled Nabi 

Muhammad SAW, 

kampus prodi 

kebidanan magetan 

mengadakain acara  

dengan mengundang 

salah satu ustadz di 

Magetan untuk 

memberikan pemateri 

tentang Maulid Nabi 

Muhammad SAW. 

 

 

PERINGATAN MAULID NABI 

MUHAMMAD SAW 

 

 

 



PELATIHAN SDIDTK UNTUK GURU PAUD 
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Dalam mewujudkan visi kebidana poltekkes kemenkes Surabaya 

prodi DIII kebidanan magetan yang unggul dalam SDIDTK. Maka 

para dosen mengadakan acara pelatihan SDIDTK untuk guru 

PAUD yang diselenggrakan di Kampus Kebidanan Magetan. 
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TRY OUT 2014 

madiun. Para 

siswa antusias 

dalanm mengi-

kuti try out ini 

karena sebagai 

latihan untuk tes 

tulis yang akan 

datang. 

Beberapa dosen 

kebidanan mage-

tan juga berantu-

sias dalam acara 

ini yaitu dengan 

menjadi  penga-

wasa. 

Hima kbidanan 

magetan men-

gadakan try out 

2014 untuk anak 

SMA. Acara try 

out ini dihadiri 

±100 siswa dari 

sekarisedanan 
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Caption describing 

picture or graphic. 

 

 

DI LAMAR RAJA MINYAK 
Di lamar raja Minyak 

Seorang sekretaris 
nan cantik ditugas-
kan oleh bosnya un-
tuk menemani seo-
rang raja minyak 
dari Arab yg menjadi 
klien penting bagi 
perusahaannya. Ter-
tarik oleh kecanti-
kannya, si raja tiba-
tiba memintanya utk 

menikahinya. 

Tentu saja sekretaris 
itu terkejut namun 
ia teringat perintah 
bosnya untuk tidak 
mengecewakan kli-
ennya itu dalam 
bentuk apapun. 
Karena itu, ia 
memikirkan cara un-
tuk menolak aja-
kannya dengan ha-

lus.  

"Baiklah, aku akan 
menikah denganmu 
dengan 3 syarat. 
Pertama, aku mau 
cincin kimpoi berlian 
75 karat bertahtakan 
intan bermahkota 
tiga 200 karat." Si 
raja terpekur se-
jenak dan kemudian 
mengangguk, "Ok, ok 
saya be-
likan, 

mempunyai "senjata" sepan-

jang 30 cm." 

Si raja tampak kecewa 

sekali dengan syarat 

terakhir ini. Ia menutup 

wajahnya dengan kedua 

tangan sambil sesenggu-

kan. Akhirnya, sambil 

mengusap air mata dan 

Akhirnya, ia merasa menda-

patkan syarat yang nyaris 

mustahil bisa dikabulkan 

oleh si raja ini. Sambil 

mengedipkan mata, ia ber-

kata, "Oh, baiklah. Ini yang 

terakhir. Aku suka sekali 

dengan "hubungan intim" 

dan karenanya aku mau laki

-laki yg menjadi suamiku 

menatap wanita itu den-

gan sedih, ia berkata, 

"Ok, ok, saya potong, 

saya potong" 

peristirahatan, aku 

mau vila di tengah 

kota Paris dengan 

200 orang pelayan, 

10 Ferarri dan 5 

pesawat jet pribadi." 

Sang raja minyak 
kembali terpekur, 
mengambil hand-

pho-
nenya dan mengon-
tak sana sini. "Ok, 
ok, saya buatkan. 
Saya buatkan" 
"Gawat !", pikir si 
sekretaris. Dengan 
peluh sebesar 
kacang kedelai, ia 
kembali memikirkan 

Menyadari keadaan 

ini, si wanita kem-

bali memikirkan 

syarat yang lebih 

susah. "OK, kedua, 

aku mau kamu buat-

kan istana di New 

York berkamar 100 

dan sebagai rumah 
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Pilihannya, anda menjawab 10 per-

tanyaan gampang atau 1 pertanyaan 

yang sulit yang memerlukan jawaban 

logis. Nah, kami berikan pada anda 

untuk memilih jenis pertanyaan dari 

kami”. 

Setelah beberapa saat berpikir, sang 

calon pegawai tersebut berkata, 

“Saya akan memilih 1 pertanyaan 

yang sulit”. 

“Baiklah, ” kata sang interviewer, 

Lalu berkata lagi “Menurut anda 

duluan mana siang atau malam?” 

 

Sang calon pegawai berpikir 

sejenak dan berkata mantap, 

“Duluan siang, Pak!” 

Lalu sang interviewer berkata, 

“Mengapa anda menganggap 

lebih dahulu siang dibanding 

malam?” 

Lalu sang calon pegawai baru 

berkata, “Ma’af, tadi Bapak 

sudah berjanji hanya akan 

menanyakan 1 pertanyaan sulit 

saja.” 

Merajalela!!" 

Jony : "Cewek Suling???" 

Budi : "Suka Di pakai Pengganti 

Guling!!" 

Jony : "Cewek Dram???" 

Budi : "Dramatis Dan Kejam!!" 

Jony : "Cewek Piano???" 

Budi : "Pikun Agak Norak!!" 

Jony : "Cewek Terompet???" 

Budi : "Terombang-ambing Karena 

Kepepet!!" 

Budi : "Eh jon, cewek tuch ada tipe-

tipenya lho ?" 

Jony : "Apaan aja, tuch !" 

Budi : "Tipe Cewek Musik" 

Jony : "Cewek Musik artinya apa???" 

Budi : "Mungil Tapi Asyik!!" 

Jony : "Oooo... kalau Cewek Gi-

tar???" 

Budi : "Gigitannya Bikin Gemetar!!" 

Jony : "Cewek Biola???" 

Budi : "Bibir Olah Raga Tangan 

Jony : "Cewek Bas???" 

Budi : "Betah Ada 

Situ!!" 

Hehehehe-

heeeeeeeeeee!!!  

Kakek dan Nenek dari Ibu tinggal di 

Medan. Paman dan Pakde semua 

tinggal di Bandung. 

Bos : Apakah saudara dapat 

berbahasa Inggris..??? 

Jono : Yes, Sir. 

Bos : Now tell me about your 

family in English.. 

Jono : Sorry sir.. I don't have 

family in English. 

Boss : ???????? 

Heheheheheeeeeeeeeee!!! 

Suatu hari si jono mencoba mela-

mar pekerjaan di suatu perusahaan 

asing.  

Bos : Nama Saudara siapa ? 

Jono : Nama saya Jono Pak 

Bos : Coba ceritakan tentang ke-

luarga saudara?? 

Jono : Saya dua bersaudara, adik 

saya masih kuliah di Jakarta. Orang 

tua saya tinggal di Aceh. Kakek dan 

Nenek dari Bapak tinggal di Solo. 

**Humor Lucu Singkat**  

**Humor Lucu Terbaru**  



EFEK DEBU GUNUNG KELUD 
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Tempat 

yang diibersihkan 

yaitu: 

 Mushola 

 Tempat parkir 

 Halaman de-

pan 

 Halaman 

samping 

 Gazebo 

Akibat meletusnya gunung kelud, kampus kebidanan magetan 
terkena abu vulkanik. Tepatnya hari Jum’at , Keluarga besar 
kebidanan kampus Magetan mengadakan kerja bakti dalam 
membersihkan tempat-tempat yang ada dikebidanan Magetan: 
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Darimulah kami 

temukan arti se-

buah persaha-

batan 

Sahabat, kami ke-

hilanganmu 

Kepergianmu 

yang tiba-tiba 

Sontak membuat 

kami tak per-

caya... 

Terbanglah menembus cak-

rawala surge 

Lepaskan semua kerinduanmu.. 

Semoga pemilik-Mu menerima 

kembali dirimu 

Sesuai dengan sifat Rahman dan 

Rahim-Nya… 

Selamat tinggal,  tidur yang lelap, 

mimpi yang indah, selamat  jalan…. 

Selamat tinggal , tidur  yang lelap, 

mimpi yang indah, selamat jalan…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By :  Tingkat I 

Kini tidak lagi bisa kami 

dapati, karena alam d 

mana kami berpijak dan 

alam dimana kamu ter-

diam berbeda. 

Namun kebaikan dan ketu-

lusanmu akan tetap hidup 

dalam  sebuah kenangan 

yang tidak bisa 

kami lupakan. 

Teringat senyum canda 

dan motivasimu  

Terkagum nilai tentang 

ketegaran, semangat dan 

kesejukan islami yang per-

nah engkau toreh… 
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Dalam memperingati hari kartini, keluarga besar poltekkes kemenkes 

Surabaya dari 13 prodi mengenakan baju batik. Termasuk salah 

satunya di prodi kita di PKM (Prodi Kebidanan Magetan).  

 


