
Permasalahan Kesehatan Wanita Dalam 

Dimensi Sosial Dan Upaya Mengatasinya 



 

“ Home Less ” 



-Pengungsi adalah sekumpulan orang yang melintasi 

perbatasan dari suatu negara ke negara lain, karena mereka 

takut akan keamanan mereka dirumah. 

 

- Orang-orang terusir (tanpa tempat tinggal tetap) adalah 

orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka tetapi 

tetap berada dalam wilayah negaranya sendiri. 

Pengertian 



1. Pengungsian dalam 

Orang-orang yang terusir bersifat sementara, ex : korban 

kerusuhan massal. 

 

2. Pengungsian luar 

orang-orang yang terusir bersifat menetap, ex : kehilangan 

rumah, keluarga dan pernah menjadi korban tindakan 

kekerasan. 

Pengungsi dibagi 2 : 



Seoarang wanita menghadapi beberapa macam kesulitan 

- Hidup diantara orang-orang yang tidak menyukainya 

- Tidak mengetahui kapan bisa kembali lagi ke rumah 

- Membutuhkan kartu identitas yang baru 

- Membiasakan diri dengan hubungan keluarga yang baru 

- Hidup dalam bahaya bila perang belum selesai 

Melarikan Diri dan kedatangan di 

tempat tujuan 



1. Makanan 

Banyak pengungsian luar dan dalam tidak mempunyai 

cukup bahan makanan sebelum mereka harus meninggalkan 

rumahnya atau selama dalam perjalanan. 

 

2. Air dan Bahan Bakar  

Pengungsian luar dan dalam sering mendapat jatah air dan 

bahan bakar yang terbatas 

Kebutuhan pokok 



Perkosaan dan kekerasan seksual sering terjadi pada 

para wanita yang tidak punya tempat tinggal tetap. 

Perlindungan Terhadap Kekerasan 

Seksual 



Pengungsian luar dan dalam sering sulit mendapatkan kesehatan 

yang baik. Khusunya meliputi :  

- Perawatan selama hamil dan melahirkan 

- KB (Keluarga Berencana) 

- Peralatan pembalut wanita untuk datang bulan. 

- Informasi dan pengobatan PMS 

- Petugas kesehatan yang terlatih untuk menemukan kasus 

gangguan kesehatan yang berat pada wanita. 

- Lab tambah gizi bagi wanita hamil 

- Dirawat oleh petugas kesehatan wanita 

Kesehatan Reproduksi 



1. Mintalah untuk membuka pelayanan 

2. Mintalah dibentuk suatu kelas bagi gadis remaja 

3. Usulkan makanan tambahan bagi wanita hamil & menyusui 

4. Usulkan agar petugas kesehatan mendapat latihan untuk mampu 

menangani kebutuhan khusus wanita 

Cara untuk meningkatkan  

kesehatan wanita 



Penyebab gangguan kesehatan jiwa 

- Kehilangan rumah 

- Kehilangan dukungan keluarga dan masyarakat 

- Menjadi korban tindakan kekerasan 

- lingkungan sangat padat 

- Kesulitan mengungkapkan rasa duka 

Kesehatan Jiwa 



Usaha meningkatkan kesehatan jiwa 

- kelola suatu kegiatan dimana para wanita bisa  

berkumpul bersama 

- Bentuk suatu kelompok pendukung 

- Bekerja dengan sesama wanita untuk mencari 

cara bisa mengungkapkan rasa duka masing-

masing 

- Jadilah petugas kesehatan jiwa 



 

 

 

 

“WANITA DI PUSAT 

REHABILITASI” 

 
 

 
 

 



Rehabilitas   
Suatu proses atau tindakan memulihkan serta 
menyehatkan seseorang secara utuh dan 
menyeluruh dengan program-program 
tertentu. 

 



Resolisasi 

Suatu proses dimana orang masih 

terikat dengan rehabilitas format 

umum sudah mulai membiasakan 

diri dengan masyarakat luas. 



Tahapan dalam proses Rehabilitas 

Tinggal lebih sering dan lama dilingkungan 
keluarga 

Rencana masa depan yang jelas dengan 
dukungan keluarga 

Kontak awal dengan kelompok-kelompok 
 



Perlengkapan Fisik Dalam Proses 

Rehabilitas 

• Menyediakan sarana untuk peningkatan   

minat dan keterampilan 

• Menyediakan sarana rekreasi 

• Mengadakan program kegiatan dalam 

masyarakat 



Empat Tahap Pola Dasar Tantangan 

Rehabilitas 

 Tahap I : Proses transisi awal (1-8 minggu) 

 Tahap II : Proses rehabilitas intensif  (3-18 bulan) 

 Tahap III : Proses transisi akhir (1-6 bulan) 

 Tahap IV : Pemeliharan Lanjut (seumur hidup) 

 

 



Masalah Yang Perlu Di tangani di Pusat 

Rehabilitas 

PSK (Pekerja Seks Komersial) 

Pengguna Narkoba 

 





Pengertian Drug Abuse  

 Drug Abuse adalah penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan. 

 Sedangkan narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-

obatan berbahaya.  

 



Pemakaian obat-obatan untuk diri sendiri 
tanpa indikasi dan tidak bertujuan medis. 



Ketergantungan zat 

 Suatu kondisi yang memaksa seseorang 
menggunakan suatu zat dengan tujuan untuk 

mendapatkan kepuasan mental atau menghindari 
diri dari penderitaan fisik,mental. 



Jenis – jenis Drug abuse 

Alkohol 

Opoida 

Ganja 

Kokain 

Halusinogen 

Inhalansia 



Ciri – ciri Penyalahgunaan obat 

Sifat mudah kecewa 
Perasaan rendah diri 
Cepat merasa bosan dan merasa tertekan 
Penyimpangan psikoseksual 
Peminum dan perokok 



Gejala dini Penyalahgunaan obat 

♥ Pola tidur susah 

♥ Selera tidur berkurang 

♥ Bersikap lebih kasar 



Bahaya penyalahgunaan obat 

A. Terhadap Kondisi fisik 

 1) Akibat zat itu sendiri 

 2)  Akibat bahan campuran/pelarut 

 3) Akibat cara pakai atau alat yang tidak steril 

 4) Akibat pertolongan yang keliru 

 5) Akibat tidak langsung 

 6) Akibat cara hidup pasien 

B. Terhadap kehidupan mental emosional 

C. Terhadap kehidupan sosial 

 



Permasalahan kesehatan wanita akibat 

penyalahgunaan narkoba 

Menurut NIDA ( Nasional Institute On Drug Abuse ) : 

 1. Hiv dan Hepatitis 

 2. Penyakit kelainan hormon  

 3. Penyakit kanker  

 4. Penyakit gangguan kehamilan 

 5. Gangguan psikologis (mental dan prilaku) 



Upaya pencegahan terhadap 

penyalahgunaan narkoba  

 Membentuk perda setempat  

 Membentuk tim pemberantas narkoba  

 Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak nya  

 Tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar serta menjauhi 
lingkungannya 

 Partisipasi aktif masyarakat 

 Melakukan penyuluhan narkoba  



Langkah – langkah Terapi dan Rehabilitasi Bagi 

penyalahgunaan Obat 

 

 Teknik wawancara 

 Data perorangan dan riwayat pemakaian obat 

 Pemeriksaan fisik klinik 

 Pemeriksaan umum laboratorium 



Pemantapan / Stabilitasi 

  Pemantapan Keagamaan 

 Pemantapan badaniah/fisik 

 Pemantapan rohani 

 Pemantapan sosial 

 Pemantapan pendidikan 

 



Langkah – langkah dalam rangka prevensi 

penyalahgunaan obat 

  Program informasi 

  Program pendidikan efektif 

  Pengenalan dini dan intervensi dini 

  Program latihan keterampilan    

     psikososial 



Usaha Jitu terhadap penyalahgunaan obat 

 Merasa puas terhadap diri mereka sendiri 

 Memahami dan mengungkapkan perasaan 
hatinya terhadap orang lain 

 Mendapatkan kasih sayang dari orang-orang 
yang menyayanginya 

 Disiplin 

 Taat beribadah dan bijaksana 



Contoh kasus wanita yang terlibat 

dengan Drug Abuse 

1. Situasi anak jalanan perempuan di Semarang 

  62,50% anak jalanan perempuan di ketahui menjadi 
korban obat bius.Hal yang mendorong mereka menggunaan 
obat bius karna mereka merasa dapat menemukan jalan 
keluar dari masalah yang dihadapi nya dan beberapa 
menumbuhkan keberanian saat melakukan kegiatan seperti 
mengamen dalam bus yang penuh (HUIJBEN, 1999) 

 

 

 

  



2. 23 napi positif terkena HIV/ AIDS  

  Sebanyak 23 napi yang tersebar di berbagai lembaga 

permasyarakatan di wilayah DIY teridentipikasi positif 

terkena HIV/AIDS “ semua yang teridentipikasi positif 

adalah napi kasus narkoba ’’.   

 



  KESEHATAN REPRODUKSI 
 
    “Wanita Dan Pendidikan” 
 
  



Pengertian  

Kemajuan Wanita 
 

 

 

sebagai ukuran kemajuan suatu negeri. Kaum ibu yang 
dapat menggoyangkan buaian dengan tangan kirinya, dapat 

pula menggoyangkan dunia dengan tangan kanannya.  



Pendidikan bagi wanita  

 adalah mutlak di pentingkan bukan 
hanya pendidikan formal, tetapi juga 

pendidikan bersosial dan 
bermasyarakat.  



Realita yang 

Dalam arus globalisasi 

 mengharuskan setiap individu untuk turut 
berperan aktif di dalam nya, baik itu laki-laki 
maupun perempuan. Sayang nya, statement yang 
menyatakan bahwa tugas wanita hanya terbatas 
dalam rumah semata masih mengakar sampai 
saat ini, hingga tidak sedikit wanita yang 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi dengan alasan yang telah menguasai “ilmu 
memasak dan berhias yang mereka anggap 
sebagai “pengetahuan ini sebagai seorang wanita” 
dan merasa tidak perlu menuntut pendidikan 
yang tinggi. 



    

   Realita  
 

 

 
 

adalah masalah minim nya tokoh-tokoh dan 
ilmuan-ilmuan wanita dibandinkan pria di 
Indonesia misalnya dokter ahli kandungan 
masih sangat minim, kebanyakan adalah 
pria. Pengamat, peneliti, dan ahli bidang 
ekonomi dan sosial politik juga kurang 
muncul dari pihak wanita. 



Hal ini di sebabkan oleh 
 
 
 
 
 

 Kurangnya pendidikan akademis 
 Kurang nya pendidikan moral dan agama 
yang mereka terima dari lingkungan dan 
keluarga 



Pendidikan politik  

 

 

 

 

 adalah penting karena kebanyakan 
perempuan tidak tahu hak-hak dan kewajiban 

politik mereka.  


