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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan 

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

melalui kegiatan ’PENINGKATAN KESEHATAN MANDIRI DI 

PANTI ASUHAN AISYIYAH II PUTRI SURABAYA ’’ Pangabdian 

kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Pergururan 

tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika program Studi D3 ANalis  

kesehatan FIK UMSurabaya.. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima 

kasih yang sebesarbesarnya kepada : 

 1. Dr. Mundakir, S.Kep,Ns, M.Kep selaku Dekan Fakultas ilmu kesehatan 

UMSurabaya yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan 

pengabdian.  

2. Fitrotin Azizah , S.ST, M.Si, selaku KaProdi D3 analis Kesehatan yang telah 

memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian 

ini 

 3. Staf Dosen yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian 

ini. 

4  Kepala Panti Asuhan Aisyiah Putri II Surabaya yang telah memberikan 

kessempatan pada kami untuk melakukan pengabdian.  

Demikian laporan ini kami buat, semoga nanti ada berkelanjutan lagi pengadian 

dipinti asuhan Aisyah Putri II Surabaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 

Peningkatan  kesehatan masyarakat sangat dubutuhkan guna kelangsungan 

hidup yang sehat jiwa yang kuat.  Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan tri 

dharma yang wajib dikerjakan oleh dosen diperguruan tinggi. Pengabdian 

masyarakat ada yang sifatnya berkelnjutan ada yang sudah cukup 1 kali saja 

dilaksanakan  tergantung dari kebutuhan pengabdian ditempat tersebut. 

Pengabdian masyarakat penting dilakukan oleh semua pihak. Dan juga 

membutuhkan dukungan dari tempat atau komunitas yang menjadi tempat 

pengabdian seperti masalah perijinan.  

 Untuk meringankan beban masyarakat dan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan maka diperlukan tindakan nyata dari berbagai pihak terkait untuk terjun 

secara langsung ketengah-tengah masyarakat. Tindakan nyata tersebut dapat 

berupa pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Pelayanan di bidang 

kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

Dengan sudah terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakt dipinti 

asuhan aisyiyah putri II Surabaya pada tahun 2017 yang tim dosen prodi d3 analis 

kesehatan FIK UMSurabaya pernha kami lakukan disana dan dengan respon yang 

baik dari pengurus , anak apnti dan juga warga sekitar panti, serta permintaan dari 

pengurus untuk di;akukan pengabdian dari kami tidak hanya dilakuka satu kali 

saja. Maka kami tim dosen prodi d3 analis kesehtaan FIK UMSurabaya 

melanjutkan pengabdian tersebut dengan senang hati dan merasa terhormat kami 

dipercaya untuk melanjutkan pengabdian masyrakat di panti asuhana aisyiyah 

putri II Surabaya.  

Pada pengabdian yang kedua ini kami tim dosen membuat suatu desain 

pelayanan kesehatan mandiri pada panti asuhan aisyiyah putri II Surabaya. 

Sehingga dengan adanya pengabdian ini pengurus dan anak panti asuhan bisa 

turut aktif peduli langsung pada pelayanann kesehatan anak anak panti. Dengan 

berbekal pengarahan, penyuluhan dan peralatan yang kami siapkan.  

Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan bukan hanya di apntia 

asuhaan aisyiyah putri II saja. Tetapi juga kana bermanfaat di warga sekitar panti. 



Warga yang membutuhkan uluran tangan dibidang kesehatan dari kalangan usia 

dari usia anak sampai dengan lansia.  

 

Di panti asuhan aisyiyah putri II terdapat anak-anak yang menjadi cikal 

bakal pemuda pemudi bangsa yang akan meneruskan perjuangan negara Indonesia 

tercinta ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Negara Indonesia membutuhkan 

sosok pemuda pemudi yang cerdas, tanggap, disiplin dan tentunya yang 

mempunyai badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Maka dari itu kami tim dosen 

dari prodi d3 analis kesehatan FIK UMSurabaya ikut berpartisipasi dalam 

perttumbuhan dan perkembangan ansk ank bangsa ini dalam melakukan 

pelayanan kesehtaan secara langsung dan mengidentifikasi masalah kesehatan 

yang terdapat pada panti aushan aisyiyah putri II Surabaya. Pelayanan kesehatan 

tersebut berupa pemeriksaan darah.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TUJUAN 

1. Untuk menjalin silaturahmi antara prodi d3 analis kesehtan FIK 

UMSurabaya dengan panti asuhan aisyiyah putri II Surabaya 

2. Untuk ikut berpartisipasi terhadap memajukan derajat kesehatan anak 

bangsa  

3. Untuk membantu membuat dan menyediakan alat kesehatan sementara di 

panti asuhan aisyiyah putri II Surabaya 

4. Untuk melakukan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan darah  dan tes 

lainnya. 

5.  Untuk memantau hasil kesehatan secara berkala terhadap anak bangsa di 

panti asuhan aisyah putri II Surabaya 

6. Untuk memberikan pengetahuan kesehatan mandiri dimpanti asuhan 

aisyiyah putri II surabaya 

 

 

III. MANFAAT 

1. Dapat beperan aktif terhadap peningkatan kesehatan anak bangsa 

2. Dapat memberikan catatan kesehatan pada pengurus panti tentang 

kesehatan anak panti 

3. Dapat memberikan informasi kesehatan secara langsung di panti asuhan 

aisyah putri II Surabaya  

4. Dapat memberikan kegembiraan terhadap pengurus dan anak panti dengan 

bersilaturahmi dan memberikan efek  positif terhadap kesehatan.  

 

 

IV. JADWAL KEGIATAN 

Hari  : Sabtu 

Tanggal  : 16 Nopember 2019 

Pukul  : 08.00 s/d 16.30 

Tempat  : Panti Asuhan Aisyiyah Putri II Surabaya 

 

 



V. RINCIAN BIAYA 

 

NO Rincian kebutuhan Jumlah Total  

1 Alat GCU @Rp. 500.000 Rp. 2.000.000 

2 Stik pemeriksaan Hb 5 pak @ Rp 100.000 Rp     500.000 

3 Stik pemeriksaan glukosa 5 pak @ Rp 80.000 Rp.    400.000 

4 Stik pemeriksaan asam urat 5 pak @ Rp 120.000 Rp.     600.000 

5 Stik pemeriksaan cholesterol 5 

pak 

@Rp 120.000 Rp.     600.000 

6 Kapas alcohol 2 pak  @Rp 50.000 Rp.       100.000 

7 Blood lancet 2 pak @Rp 35.000 Rp.       70.000 

8 Fotocopi Kertas hasil 

pemeriksaan 

Rp 125.000 Rp.       125.000 

9 ATK Rp. 150.000 Rp.     150.000 

10 Konsumsi 6 orang   @Rp 35.000 Rp      210.000 

11 Transport 3 dosen @Rp 40.000 Rp      120.000 

12 Transport 3 mahasiswa @Rp.25.000 Rp.        75.000    

 Total  Rp.   5.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. PETA LOKASI  

 

Jarak antara kampus Universitas Muhammadiyah dengan Panti asuhan 

Aisyah Putri I Kebonsari Surabaya kurang lebih 14 km yang dapat 

ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 40 menit s/d 1 jam. Lokasi 

Panti asuhan aisyiyah putri II dekat dengan Masjid Agung Surabaya dan 

rel kereta api.   

 

 

 

 



VII. DOKUMENTASI 

 

 

 

  Foto piala yang sering didapat oleh anak anak panti aisyiyah putri 

II Surabaya yang menunjukaan bahwa putri bangsa adlah asset yang perlu dibantu 

dari bidang kesehatan maupun bidang yang lainnya. 


