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ABSTRAK  
Era revolusi industri 4.0, ditandai dengan pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain 
sebagainya atau dikenal sebagai fenomena disruptive innovation. Di ranah kedokteran hal ini sudah 
menyentuh beberapa aspeknya misalnya 1. Medical Breakthroughs in Biotechnology: Genetic Engineering, 
Regenerative Medicine and Stem Cells, Immunotherapy, Precision Medicine. 2. Enhancing Human Health for 
Improved Wellness: Nanotechnology, Medical ‘Things and the Internet of Things 3. Analytics and Computing 
for Improved Diagnostics, Payments and Information Sharing: Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, 
Virtual/Augmented Reality 4. Modern Machines and Healthcare: 3D Printing, Robotics, Drones 
Preeklamsia – satu sindrom, yang meskipun sudah dikenal lebih dari 2000 tahun namun masih menyebabkan 
begitu banyak korban ibu hamil/ bersalin. Adanya peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan > 20 
minggu, apalagi yang disertai dengan edema dan proteinuria merupakan tanda-tanda yang khas. Preeklamsia 
merupakan lady killer utama di Indonesia di samping perdarahan dan penyakit jantung dalam kehamilan. 
Mengingat penyebabnya belum diketahui, satu-satunya pengobatan adalah pengakhiran kehamilan. Skrining 
dan pencegahan menjadi fokus dari tatalaksana preeklamsia – bukan early diagnosis – prompt treatment, 
disability limitation maupun rehabilitation 
Temuan baru saat ini, adalah adverse pregnancy outcome akan menimbulkan longterm cardiovascular disease 
untuk ibunya; dapat dikatakan bahwa kehamilan meninggalkan sampah atau merupakan tes kesehatan untuk 
ibunya. Bila kehamilannya berjalan baik, kemungkinan terkena penyakit kardiovaskuler seperti populasi 
normal; temuan lain adalah adanya fenomena fetal programming, bahwa kesehatan dan penyakit masa 
dewasa diprogram sejak dalam rahim 

Menghubungkan dua fenomena diatas dan dengan harapan adanya satu pelayananan yang murah, sederhana 
dan sama baiknya, mungkin bisa pada 1. pendataan yang diharapkan menyangkut total sampling, sangat 
cepat, akurat, dan lebih userfriendly 2. Penghitungan risiko dengan pemeriksaan Body Mass Index, Mean Artrial 
Pressure dan Roll Over Test atau lab sederhana 3. Edukasi masyarakat dan ibu hamil serta keluarganya melalui 
media sosial 4. Pendampingan calon orangtua sejak kursus calon pengantin, sampai dengan menyusui  

Mudah-mudahan revolusi ini bisa diinisiasi di kabupaten Lamongan, Aamiin 
Kata kunci: Revolusi industri 4.0, preeklamsia, pencegahan, edukasi, sosial media 
  



Era revolusi industri 4.0	
ditandai dengan pola  digital economy,  artificial 
intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau 
dikenal sebagai fenomena disruptive innovation 
 
a  disruptive innovation: inovasi yang menciptakan 
pasar baru dan nilai-nilai baru yang berakhir mengubah 
secara drastis modalitas yang sudah ada 

Dicetuskan oleh Clayton M. Christensen  et al (1995): 
the most influential business idea of the early 21st 
century 
 
 







Di ranah kedokteran 	
1. Medical Breakthroughs in Biotechnology: Genetic 
Engineering, Regenerative Medicine and Stem Cells, 
Immunotherapy, Precision Medicine 

2. Enhancing Human Health for Improved Wellness: 
Nanotechnology, Medical ‘Things and the Internet 
of Things  

3. Analytics and Computing for Improved 
Diagnostics, Payments and Information Sharing: 
Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Virtual/
Augmented Reality  

4. Modern Machines and Healthcare: 3D Printing, 
Robotics, Drones 







Preeklamsia – 	
•  satu sindrom, yang meskipun sudah dikenal lebih 

dari 2000 tahun namun masih menyebabkan begitu 
banyak korban ibu hamil/ bersalin. Adanya 
peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan > 
20 minggu, apalagi yang disertai dengan edema dan 
proteinuria merupakan tanda-tanda yang khas. 
Preeklamsia merupakan lady killer utama di 
Indonesia di samping perdarahan dan penyakit 
jantung dalam kehamilan. 	



•  Mengingat penyebabnya belum 
diketahui, satu-satunya pengobatan 
adalah pengakhiran kehamilan. 
Skrining dan pencegahan menjadi 
fokus dari tatalaksana preeklamsia – 
bukan early diagnosis – prompt 
treatment, disability limitation maupun 
rehabilitation 



Preeklamsia 	
Satu sindrom, yang meskipun sudah dikenal lebih 
dari 2000 tahun namun masih menyebabkan begitu 
banyak korban ibu hamil/ bersalin. Adanya 
peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan > 
20 minggu, apalagi yang disertai dengan edema dan 
proteinuria merupakan tanda-tanda yang khas. 
Preeklamsia merupakan lady killer utama di 
Indonesia di samping perdarahan dan penyakit 
jantung dalam kehamilan. Mengingat penyebabnya 
belum diketahui, satu-satunya pengobatan adalah 
pengakhiran kehamilan. Skrining dan pencegahan 
menjadi fokus dari tatalaksana preeklamsia – bukan 
early diagnosis – prompt treatment, disability 
limitation maupun rehabilitation 



Temuan baru 

•  Temuan baru saat ini, adalah adverse pregnancy 
outcome akan menimbulkan longterm cardiovascular 
disease untuk ibunya; dapat dikatakan bahwa 
kehamilan meninggalkan sampah atau merupakan 
tes kesehatan untuk ibunya. Bila kehamilannya 
berjalan baik, kemungkinan terkena penyakit 
kardiovaskuler seperti populasi normal; temuan lain 
adalah adanya fenomena fetal programming, bahwa 
kesehatan dan penyakit masa dewasa diprogram 
sejak dalam rahim 









A total of 1490 in F1, 1616 in F2, and 2311 in 
F3 were included 
LBW in mothers (F2): a significant predictor 
for LBW in offspring OR=1.6 
Preeclampsia: a significant intergenerational 
factor OR=2.9,  
 



Wanita – mahluk ajaib 





Pernikahan – awal tragedi  

Meningkatnya 
kehamilan remaja 

 
Isu LGBT 

 
AKAD – ikatan 

suci 



Menyiapkan calon khalifah – tugas bukan 
anugerah  
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The	Dura)on	of	mul)plica)ve	growth	for	various	human	)ssues	(A9er	Gilbert	SF.	Developmental	Biology,	Sinauer	Associates,	MA,
1992		

JAKABERUSASU 



Tumbuh kembang sel glia tidak sama 
dengan neuron – stop sekitar 26 minggu  

JAKABERUSASU	



Brent Logan: Apoptosis neuron  
mencapai maksimal saat mendekati 

kelahiran bayi 

JAKABERUSASU	
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FOAD dan DOHaD 



Pemberian hak Janin sebagai 
individu tersendiri 

JAKABERUSASU!
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pelayananan yang murah, sederhana dan sama 
baiknya,  

pendataan yang diharapkan menyangkut total 
sampling, sangat cepat, akurat, dan lebih userfriendly 
Penghitungan risiko dengan pemeriksaan Body Mass 
Index, Mean Artrial Pressure dan Roll Over Test atau lab 
sederhana  

Edukasi masyarakat dan ibu hamil serta keluarganya 
melalui media sosial  

Pendampingan calon orangtua sejak kursus calon 
pengantin, sampai dengan menyusui  



Rangkuman 

•  Preeklamsia masih menjadi lady killer utama 
•  Kemajuan tehnologi yag luar biasa dapat diapaki 

untuk membantu menatalaksana disease of theory 
ini 

•  Pendataan – total sampling, skirining: riwayat, BMI, 
MAP dan ROT, rujukan tepat waktu: aspilets, 
terminasi 37 minggu   

•  Diingatkan bahwa yang kita tangani adalah Wanita, 
terkena dampak kehamilan, seringkali tidak 
mempunyai suara dalam menentukan nasibnya 


