
Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur kehadirat Tuhan YME 
karena atas limpahan Rahmatnya kita 
masih diberi kesempatan untuk menu-
angkan kreatifitas kita di bulletin kita 
tercinta ini.. di tahun 2013.. EDISI 
yang pertama loo … maklum kita baru 
aja bangkit ..hehehe 

 

 

Untuk edisi kali ni kita mau ngasih tau 
seluruh warga PRODI D III Ke-
bidanan kampus magetan beberapa 
UKM yang lagi hangat-hangatnya di 
kampus kita tercinta dan di direktorat 
kita… 

 

Ups ada 
lagi nggak lupa kita ingetin …bagi 
seluruh warga prodi D III ke-
bidanan kampus magetan tetap kita 
tunggu karya-karyanya, kritik dan 
saran buat buletin edisi selanjutnya 
ya agar lebih baik lagi…. Kami mo-
hon maaf jika dalam edisi ini ada 
yang kurang berkenan dan memuas-
kan semua pembaca .. 

Wa’alaikum salam  Wr.wb 

 SALAM REDAKSI  
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Angin,,,malam ini engkau temani-
qu 

Tiap q bercerita sapa sejukmu me-
nenangkan kalbu,, 

Ketika hati yg tlah tergores berse-
nandung tentang kepedihan,, 

Engkau hembuskan lantunan na-
da2 indah,, 

Ketika q melupakanmu di saat q 
senang  Engkau sapa aq dengan 
semilir mu,, 

Angin,,kau berlalu begitu saja 
tanpa mengharapku membalas apa 

yg kau berikan un-
tukq 

Engkau,,,engkau 
memang yg slalu 
menghidupkan 
jiwaq,,, 

Angin,,,ketika q 
lelah nti,,maukah 
kau menjdi sanda-
ranqu? 

Karena ketika q 
langkahkan kakiq 1 
langkah saja,, 

Maka bertubi2 cobaan 
menghadang langkahqu,, 

 

 

 

Angin ,,,bgaimana q maju n melihat 
esok khidupanq jika badai mener-
jangq sebelum q kokohkan badanq 
untuk melangkah?? 

Angin,,,bisakah q seperti-
mu,,,berhembus dri 1 khidupan k 
khidupan laen bgitu cepat n seman-
gat,,???? 

Angin,,,bawalah serpihan  

 

Page 2 PUISI GALAU ALA MAHASISWA… 

batu karang yg terdampar ini ke 
tempatnya,,, 

Tunjukkn ia jalan menuju keba-
hagiaan untuknya,,, 

 



Poltekkes Ke-

menkes Suraba-

ya. 

Dalam 

acara ini, 

juga di adakan 

promosi dan 

pengarahan ta-

ta cara untuk 

masuk di Prodi 

DIII Kebidanan 

Kampus 

Magetan Juru-

san Kebidanan 

Para 

peser-

ta san-

gat 

beran-

tusias 

mengi-

kuti 

acara ini.  Sam-

pai-sampai un-

tuk mengikuti 

acara try out 

 

READ IT! 

 

TRY OUT SIPENSIMARU 
POLTEKKES KEMENKES 

SURABAYA 
PRODI DIII KEBIDANAN 

KAMPUS MAGETAN 
2013 

Try Out 2013 ini di ikuti oleh beberapa pe-

serta dari SMA-SMA. Peserta yang mengi-

kuti try out pada kali ini mencapai 80 an. . 

. . 

Peserta yang ikut dari berbagai SMA, yaitu 

dari kota Madiun, Magetan, Ngawi, Pono-

rogo dan sekitarnya. 
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Kemarennn nie.. tanggal 25 

Mei 2013 kita ikutan FOS 

(festival Olah raga dan Seni) 

yang diadain oleh BEM Pol-

tekkes kemenkes Surabaya.. 

bertempat di Auditorium pol-

tekkes kemenkes Surabaya.. 

tepatnya di Jl. Pucang jajar 

Timur no.56 Surabaya..  

Keren banget.. mau tau apa 

aja kompetisi yang di adain.. 

nie daftar kompetisinya.. 

cowok yang 

jago maen mu-

sik.. hikz”  

Juara II lomba 

dance (taun 

kemaren kita 

nggak dapet 

juara peningka-

Berikut daftarnya : 

Juara 1 Lomba 

band (ternyata 

meski kita ce-

wek semua gak 

kalah ya sama 

yang cowok-

tan nie teman-

teman berkat 

kerja keras dan 

do’a. 

Juara II lomba tea-

ter    

 

 

Kita Kontingen dari Kebidanan Kampus magetan … 

Berhasil membawa 3 piala.. ye .. ye . ye..  

Tekmed 

Kep.soetopo  

Gizi 

Kep.tuban 

Contestannya nie berasal dari 13 prodi yang ada di poltekkes kemenkes Surabaya  

Kebid. Soetomo 

Kesling sbya  

Kebid.bangkalan 

Kesling magetan 

Kebid.magetan 

Analis sbya 

Kep.soetomo  

Kep.gigi 

Kep.sidoarjo  

Juara II Teater 

 Juara II Dance 

FOS POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 

Bid. Olga : 

Futsal Pa 

Basket pa 

Badminton ganda campuran 

Bola volley Pa dan Pi 

Bid. Seni : 

Band   

Teater  

Dance    

Bazar 

Kaligrafi 

Movie maker 
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Tiap tahun hima kita slalu ngadain peringatan hari kartini nah.. di tahun 

2013 ini tema kita : 

“ wujudkan perempuan  Indonesia yang sehat, berprestasi dan berdedikasi” 

Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap peringatan hari kartini kita di-

wajibkan memakai kebaya.. huy cantik-cantik deh ,hehehe 

Evi mega sebagai 

pemakai kostum 

terbaik 

Wulandari sebagai 

putri kartini 2013  

Putri Sima sebagai 

Runner Up Putri kar-

tini 2013  

Kinanthi R sebagai 

putri favorit 2013  

 

 

Setelah melalui wawancara oleh juri dan masing’ kontestan  

Contestannya nie berasal dari 13 prodi yang ada di poltekkes 

kemenkes Surabaya  

Oya teman-teman.. tahun ini 8 kontestan putri kartini kita ada-

lah : 

Dwi Wulan dari TK II  

Neylly Azizil dari TkII 

Wulandari dari Tk II 

Desi Fitri dari Tk II 

 

 

PUTRI KARTINI 2013 

Kinanthi R dari TK I 

Dian Anggaeni dari TK I 

Putri sima dari TK I 



Ketika 

seseorang 

menghina kamu, 

itu adalah se-

buah pujian bah-

wa selama ini 

mereka mengha-

biskan banyak 

waktu untuk 

memikirkan 

kamu, 

bahkan 

ketika 

kamu 

tidak 

memikir-

kan 

mereka. 

 

 

buahka

n hasil 

yang 

memuas

kan. 

 

Ikhlaskan lah apa 

yang menjadi 

bebanmu, jalani 

dengan sepenuh 

hatimu. Kelak 

dari segala 

beban, dan berat 

yang di rasakan 

kini akan mem-
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Caption describing picture or graphic.  



1. Teh Hijau 

Teh hijau kaya akan kan-

dungan anti-inflamasi, yang disebut katekin. 

Katekin membantu mengurangi efek radikal 

bebas pada tubuh, seperti polusi, sinar mataha-

ri, asap rokok dan AC. Selain itu dapat menga-

tasi masalah jerawat dan tanda-tanda penuaan, 

seperti kerut dan noda wajah. 

2.Minyak Zaitun 

Minyak zaitun mengandung asam lemak esen-

sial yang dibutuhkan kulit. Kandungannya 

dapat menyehatkan kulit dan mengatasi masa-

lah jerawat. Agar lebih sehat Anda bisa men-

gonsumsi minyak zaitun dengan sayur-sayuran. 

3. Timun 

Sayuran dengan kandungan air tinggi seperti 

timun dipecaya baik untuk kulit berjerawat. 

Airnya berkhasiat membuang racun-racun yan 

menyumbat pori-pori. Ditambah lagi, ketimun 

memiliki efek astringent yang menyejukkan. 

Jadi efektif untuk meredakan iritasi dan keme-

rahan pada jerawat. Disarankan mengonsumsi 

satu buah ketimun setiap hari. 

4. Produk Susu Rendah Lemak 

Salah satu komponen yang paling penting dari 

kesehatan kulit adalah vitamin A. Cara terbaik 

untuk mendapatkannya adalah dengan men-

gonsumsi produk susu rendah lemak . Bahkan, 

para ahli mengatakan bahwa kesehatan sel-sel kulit kita 

tergantung pada vitamin A. Kulit sehat berarti kulit yang 

bebas dengan jerawat. 

5. Yoghurt 

Yoghurt mampu mencegah bakteri jahat penyebab je-

rawat berkembang di tubuh. Konsumsilah yoghurt satu-

dua porsi sehari. Anda bisa menyampurnya dengan pi-

sang, stroberi atau potongan jeruk. 

6. Tiram 

Makanan ini biasanya lebih dikenal sebagai penambah 

gairah seks. Tapi ada satu lagi kegunaannya, yaitu pem-

basmi jerawat karena kandungan zinc-nya. Zinc berfungsi 

membantu penyerapan vitamin A dalam tubuh dan men-

gontrol hormon penyebab jerawat. Tiram yang direbus 

paling baik untuk menyembuhkan jerawat. 

7. Air Putih 

Pasti Anda sering mendengar nasihat yang menyuruh 

minum air putih delapan gelas setiap hari. Ya, air putih 

memang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan kulit. 

Air putih dapat membuang segala racun di tubuh, terma-

suk 'racun' yang menyebabkan jerawat. Jika Anda tidak 

suka minuman yang tidak memiliki rasa, Anda dapat 

menambah lemon atau daun mint ke dalam air mineral 
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Makanan yang dapat  

Menyembuhkan Jerawat 

 



UDARA seperti membeku di Adelweis 

Room, sebuah kamar rawat inap, di 

RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan, 

di tempat tidur yang serba putih, Novia 

terbaring beku dalam waktu yang juga 

membeku. Ia tidak berani menghitung 

lagi berapa kali jarum jam di ruangan 

itu melewati angka dua belas, makin 

mendekati ajal yang bakal menjemput-

nya. 

Dokter telah memprediksi usianya ting-

gal sekitar sebulan karena leukimia 

yang akut, dan satu-satunya yang ia 

tunggu dari kekasihnya adalah sekun-

tum mawar biru. Ya, mawar biru. 

Bukan mawar merah atau putih. Dan, 

hanya sekuntum, bukan seikat atau 

sekeranjang. 

Tapi, adakah mawar 

berwarna biru? Sang 

kekasih, Norhuda, 

sebenarnya tidak ya-

kin. Yang pernah ia lihat adalah mawar merah, 

putih, atau kuning. Ketiganya tumbuh dan ber-

bunga lebat di halaman rumahnya. Tapi, 

mawar biru? Ia tidak yakin. Bunga berwarna 

biru yang pernah ia lihat hanya anggrek bulan 

dan anyelir. Itupun bukan persis biru, tapi 

keunguan. 

“Apa kau yakin ada mawar berwarna biru, Sa-

yang?” 

“Aku yakin. Aku pernah melihatnya.” 

 “Bukan dalam mimpi?” 

  “Bukan. Di sebuah taman. Tapi, aku lupa ta-

man itu. Rasa-rasanya di Jakarta.” 

Norhuda terdiam. Dari bola matanya terpancar 

keraguan, dan itu ditangkap oleh Novia. 

hingga keduanya sampai di tepi Kali Ciliwung. 

Pada saat itulah, tanpa sengaja, Norhuda 

melihat segerumbul tanaman dengan bunga-

bunga berwarna biru tumbuh di pinggir sebuah 

hamparan rerumputan. 

 

 

 

 

 Mawar Biru Untuk Novia 

Cerita Pendek Ahmadun Y Herfanda 

setapak yang menyusur ler-

eng Kali Ciliwung. Dia lang-

sung berjongkok dan 

dengan penuh suka cita 

memetik beberapa kuntum, 

serta mencium-ciumnya 

dengan penuh gairah. 

Harum bunga itu begitu me-

nyengat, seperti bau parfum 

“Nak, ini uangmu. Saya ta-

ruh di sini ya. Saya pamit 

dulu.” 

Norhuda langsung berpaling 

ke arah suara itu. Tapi tak 

ada siapa-siapa, kecuali 

sebuah kantong kain lusuh 

teronggok persis di 

belakangnya. Dengan 

matanya, Norhuda mencari-

cari lelaki tua itu di tiap 



Norhuda merasa sedikit takut. 

Pikirannya menebak-nebak siapa 

lelaki gembel yang membawanya ke 

tempat itu dan raib begitu saja. Ma-

laikatkah dia? Jin? Atau Nabi Hidir? Ia 

pernah mendengar kisah tentang Nabi 

Hidir yang konon hidup di sepanjang 

sungai dan suka menyamar menjadi 

lelaki gembel. Norhuda merinding 

memikirkannya. 

                                    *** 

SETELAH mawar biru ada di tangann-

ya, satu-satunya yang terpikir oleh 

Norhuda adalah segera membawanya 

kepada kekasihnya, Sovia, yang se-

dang sekarat di RS Fatmawati. Ia san-

gaja memilih taksi untuk meluncur ce-

pat ke sana . 

 “Carilah, Sayang. Jangan ragu-ragu. 

Hanya itu yang aku pinta darimu, se-

bagai permintaan terakhirku. Carilah 

dengan rasa cinta.” Novia berusaha 

meyakinkan. 

Maka, dengan rasa cinta, berangkatlah 

Norhuda mencari sekuntum mawar 

biru permintaan kekasihnya itu. Ia 

langsung menuju taman-taman kota 

Jakarta, dan menyelusuri seluruh 

sudutnya. Tidak menemukannya di 

sana, ia pun menyelusuri semua ta-

man milik para penjual tanaman hias 

dan toko bunga. Bahkan ia juga 

keluar masuk kampung dan kompleks pe-

rumahan serta real estate , memeriksa tiap hal-

aman rumah dan taman-taman di sana. Berhari

-hari ia bertanya-tanya ke sana kemari, men-

cari mawar berwarna biru. 

 “Bunga mawar berwarna biru adanya di mana 

ya? Aku sedang membutuhkannya!” tanyanya 

pada seorang mahasiswa IPB, kawan kental-

nya. 

 “Ah, ada-ada saja kamu. Biar kamu cari sam-

pai ke ujung dunia pun enggak bakal ada.” 

 “Tapi, Novia pernah melihatnya.” 

 “Bunga kertas kali!” 

 “Jangan bercanda! Ini serius. Usia dia tinggal 

dua minggu lagi. Hanya sekuntum mawar biru 

yang dia minta dariku untuk dibawa mati.” 

 “Kalau memang tidak ada harus bilang 

bagaimana?” 

Norhuda lemas mendengar jawaban itu. Ia sa-

dar, siapa pun tidak akan dapat menemukan 

sesuatu yang tidak pernah ada, kecuali jika Tu-

han tiba-tiba menciptakannya. Tapi bagaimana 

 

 

 

Ya ya, Nak. Diantar sampai 

rumah ya?” 

Norhuda pusing juga. Men-

cari bunga mawar biru be-

lum ketemu, tiba-tiba kini 

ada orang tua jembel minta 

diantar pulang. Sampai ru-

mahnya pula. Dan selama 

itu ia harus menahan 

muntah karena bau bacin 

lelaki tua itu. Meski hatinya 

agak berat, Norhuda 

terpaksa menuntun lelaki 

TURUN dari KRL di Stasiun 

Lenteng Agung, hari sudah 

sore. Lelaki tua itu 

mengajak Norhuda me-

nyeberang ke arah timur, 

kemudian mengajak me-

nyusur sebuah gang. Tiap 

ditanya rumahnya di sebe-

lah mana, di gang apa, RT 

berapa dan RW berapa, 

lelaki tua itu selalu menun-

juk ke timur, 



NORHUDA duduk 

tercenung di 

bangku taman, di 

salah satu sudut Taman Monas. Ia 

menyapukan lagi pandangannya ke 

seluruh sudut taman itu – pekerjaan 

yang sudah dia ulang-ulang sampai 

bosan. Ia masih berharap dapat 

menemukan mawar biru di sana, atau 

sebuah keajaiban yang bisa 

memunculkan sekuntum mawar biru di 

tengah hamparan rumput taman itu. 

“Bukankah Tuhan 

memiliki 

kekuatan kun fayakun ? Kalau Tuhan 

berkata „jadi!' maka „jadilah'. Ya, kena-

pa aku tidak berdoa, memohon pa-

daNya saja?” pikirnya. 

 “Ya Allah, dengan kekuatan kun fa 

yakun- Mu , mekarkanlah sekuntum 

mawar biru di depanku saat ini juga,” 

teriak Norhuda tiba-tiba, sambil berdiri, 

menadahkan tangan dan mendongak 

ke langit. 

Tak lama kemudian ada seorang lelaki 

tua jembel, dengan kaus robek-robek 

dan celana lusuh, mendekatinya dan 

duduk di sebelahnya. Bau bacin lang-

sung menusuk hidung Norhuda dan 

membuatnya mau muntah. Jembel ini 

pasti tak pernah mandi, pikirnya. 

Norhuda mengangkat pantatnya, ber-

maksud segera pindah ke bangku lain. 

Tapi, orang tua itu tiba-tiba bersuara 

parau: 

“Maaf, Nak. Bolehkah saya minta tolong?” 

“Minta tolong apa, Pak?” 

“Rumah Bapak di seberang sana . Bapak tidak 

berani menyeberang sendiri. Takut tersesat. 

Ugh ugh ugh.” 

Orang tua, yang ternyata tuna netra, itu batuk-

batuk dan meludah sembarangan. Norhuda 

makin jijik saja. 

“Kota ini betul-betul seperti hutan, menyesat-

kan. Banyak binatang buasnya. Harimau, 

buaya, badak, ular berbisa, tikus busuk, kadal, 

bunglon, kecoa, semua ada di sini. Kau harus 

hati-hati, Nak, agar tidak jadi korban mereka.” 

“Bapak mau pulang sekarang?” 

Di Adelweis Room, Novia sudah koma. Tan-

gannya diinfus darah merah,  hidungnya di-

tutup masker oksigen. Matanya terpejam 

dengan rona wajah pucat pasi. Ayah dan ibu 

sang gadis duduk di dekatnya dengan wajah 

cemas.  

Dengan perasaan cemas pula Norhuda men-

dekati Sovia dan berbisik di telinganya, “Novia, 

kau dengar aku. Aku sudah menemukan 

mawar biru yang kau tunggu. Ini aku bawakan 

untukmu.” 

Tiba-tiba gadis itu membuka matanya, dan pe-

lan-pelan tangannya bergerak, membuka 

masker oksigen dari hidungnya. 

 

 

 

“Mana bunga itu, Sayang,” 

katanya lirih. 

“Ini.” 

Dengan tangan kanannya 

Novia meraih bunga itu, lalu 

menempelkan ke hidungnya 

dan menyedot harumnya 

dengan penuh gairah. Pelan

-pelan rona wajahnya men-

jadi segar. 

Bunga ini akan menyem-

buhkanku. Ini bunga yang 

kulihat dalam mimpi. Ini pasti 

bunga dari sorga. Syukurlah, 

kau dapat menemukannya. 

Aku akan memakannya.” 

Novia benar-benar memakan 

bunga itu, helai demi helai 

kelopaknya. Sesaat kemudian, 

dengan bibir menyunggingkan 

senyum, pelan-pelan ia me-

mejamkan matanya. Ia tertidur 

dengan mendekap sekuntum 

mawar biru yang tersisa. 

 



Mari kita berdo’a bersama-sama agar poltekkes 

kemenkes Surabaya kedepannya menjadi lebih 

baik dan menghasilkan tenaga kesehatan yang 

inovatif, mandiri dan bermartabat… aminnn 

Ya Tuhan kami, berilah kami kemudahan dalam 

menapakkan kaki ini,. Bertahan dan sabar di 

arus yang deras ini.. jadikanlah kami semua ma-

khlik-makhlukMU yang kuat dan berbakti se-

hingga kami menjadi lebih bermanfaat untukMU, 

bangsa kami dan seluruh makhluk yang ada di 

Bumi. 

READ IT! 

 

 


