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KONSEP baru manajemen 
perumahsakitan yang Low Cost 
High Quality dan berkarakter Social 
Responsibility merupakan reformasi 
penyelenggaraan perumahsakitan 
di tengah perubahan sistem 
pembiayaan kesehatan, dari model 
fee for service ke era package/
prospectif payment (JKN-KIS). 

Dengan konsep baru ini, 
manajemen pelayanan kesehatan 
perumahsakitan yang semula pasif 
menunggu pasien datang, kini 
menjadi proaktif melayani. Mulai 
Pre-Hospital, Intra-Hospital dan 
Post-Hospital. Sebuah konsep baru 
yang secara virtual menyatukan 
penanganan pasien di dalam 
dan di luar rumah sakit secara 
paripurna, sinergis dengan inovasi 
layanan Public Safety Centre (PSC) 
yang telah diadopsi sejak 2018.

Prinsip kerja dari inovasi ini adalah 
menyatukan layanan yang m ampu 

menjamin keselamatan, keamanan, 
dan kenyamanan masyarakat 
secara virtual berbasiskan 
kemajuan teknologi informasi. 
Pasien tidak perlu direpotkan 
dengan masalah transportasi 
maupun sumber pembiayaan. 
Pasien yang  tidak mampu 
membayar biaya pelayanan 
kesehatan dan tidak tercover 
dalam Sistem Jaminan Kesehatan 
Nasional, dibiayai dari dana 
“Corporate Social Responsibility” 
Rumah sakit dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Perpaduan New Concept 
Management Hospital dan program 
PSC tersebut telah menghantarkan 
RSUD dr. Iskak Tulungagung menjadi 
salah satu rumah sakit pilihan 
masyarakat (Index Kepuasan 
Masyarakat tahun 2018 = 83,05) 
dan rumah sakit pemerintah paling 
mandiri di Indonesia (Cost Recovery 
Rate 2018 = 87%).

“Low Cost, High Quality, and Social Responsibility 
with Public Service Centre”

KONSEP BARU MANAJEMEN 
RSUD dr ISKAK: 
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SARANA INFORMASI, KOMUNIKASI DAN EDUKASI RUMAH SAKIT

MAJALAH   diterbitkan oleh RSUD dr Iskak dan didistribusikan untuk internal karyawan RSUD dr Iskak, rekanan, 

pengguna jasa layanan RSUD dr iskak. Artikel-artikel kesehatan yang dipublikasikan dalam majalah MEDISTA ditulis berdasarkan 

informasi/keterangan para ahli, dengan pengayaan literasi serta sumber lain yang sah berdasar kaidah jurnalistik. Selanjutnya, 

informasi, kritik dan saran lebih lanjut dapat melalui e-mail:  rsu.iskak.ta@yahoo.com atau medista.mag@gmail.com. 

Assalamualaikum Wr.Wb

ALHAMDULILLAH, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah  SWT. 

Berkat ridho-NYA Majalah MEDISTA kembali menyapa pembaca.

Mengulas prestasi RSUD dr Iskak Tulungagung, seolah kita tidak 
kehabisan materi untuk diperbincangkan. Edisi ke-2 ini MEDISTA 

mencoba menyuguhkan penobatan rumah sakit milik Pemkab 

Tulungagung ini,  sebagai RSUD Tipe B Terbaik dalam ajang BPJS 

Award, menjadi juara umum di ajang  PITSELNAS V KARS, hingga 

mewakili Indonesia menjadi salah satu finalis dalam International 
Hospital Federation Congress Award ke-43 yang akan dilaksanakan 
pada 8 November 2019 mendatang di Oman.

Sementara untuk rubrikasi lain, MEDISTA mengulas berbagai isu 

kesehatan secara lebih detail berikut penanganan medisnya dengan 

narasumber dokter-dokter RSUD dr Iskak yang ahli di bidang 

masing-masing. Mulai dari seputar penyakit hepatitis, ulasan 
pentingnya Air Susu Ibu (ASI) dalam tumbuh kembang anak, Poli 
Estetika Komprehensif dengan One Stop Service layanan perawatan 

kecantikannya, hingga sejarah 33 tahun perjalanan Poli Penyakit Dalam 
RSUD dr Iskak yang dipandu langsung sang founder, dr.H. Laitupa 

Ambdulmutalib, Sp,PD, FINASIM.

Ada beberapa tambahan rubrikasi kami suguhkan. Di antaranya, 

atas masukan pembaca MEDISTA tercinta, kami menyelipkan pula 

foto dan artikel lepas seputar pariwisata dan traveling untuk lebih 
‘menyegarkan’ halaman. Selain juga rubrik literasi Halo Dokter dan 

Q/A (Question/Answer) yang menjadi sarana komunikasi langsung 
bagi tim dokter manajemen RSUD dr Iskak dalam memberikan edukasi 
dan informasi layanan kesehatan kepada masyarakat.

Semua kami suguhkan dalam semangat dan komitmen MEDISTA, 

sebagai jendela informasi bagi RSUD dr Iskak, dalam kerangka 
membangun Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Bersih Birokrasi Melayani 

(WBK/WBBM), pembangunan Zona Integritas telah menjadi bagian 

tak terpisahkan dalam setiap penyelenggaraan layanan kesehatan 
di RSUD dr Iskak. Komitmen itu tercermin kuat dalam konsep baru 

manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung menjadi rumah sakit yang 

Low Cost, High Quality  dan Social Responsibility dengan Public Safety 

Centre (PSC) yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Wassalamualaikum Wr.Wb
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AKHIR pertengahan Agustus lalu, 
Mbah Nun (panggilan budayawan 
Emha Ainun Najib) juga ditemani oleh 
Dokter Supriyanto, Direktur RSUD dr. 
Iskak, berkunjung ke Tulungagung dan 
menggelar sinau bareng dengan jamaah 
Maiyah. Pak Pri, sapaan dr Supriyanto, 
adalah orang yang sejak kuliah telah 
menetapkan diri untuk melakukan suatu 
hal yang terminologi maupun ilmunya 
diperolehnya dalam salah satu tulisan 
Mbah Nun, yaitu Pohon Pioner.

Tulisan itu rupanya membekas dalam 
pikiran dr Pri, dan mencerahinya 
untuk melakukan sesuatu yang 
bernilai pioneer. Merintis, mengawali 
sesuatu yang baru. Meninggalkan 
yang semestinya sudah tidak 
zaman lagi, menerobos kebuntuan 
dan ketidakmungkinan. Dan itu di 
bidangnya, yaitu kedokteran.

Di tengah banyak permasalahan dan 
ketidakpuasan publik terhadap layanan 
rumah sakit, atau tak kunjung idealnya 
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 
rakyat akan hak-hak kesehatan, saat 
mulai dipercaya menjabat sebagai 
Direktur RSUD dr. Iskak itulah, dr. 
Pri mengerahkan ijitihad dalam 
memperbaharui praktik pelayanan rumah 
sakit. Dalam tingkat paradigma hingga 
detail-detail penataan rumah sakit. 
Bahkan hingga bagaimana ruang pasien 
didesain. Semunya mesti baru, cerdas 
dan inovatif.

Alhasil, dengan kepemimpinan dr. Pri, 
RSUD dr. Iskak Tulungagung menjelma 
fenomenologi baru menyangkut konsep 
dan praktik rumah sakit di Indonesia. 
Bahkan juga dunia. Inovasi-inovasi 
baru yang dilahirkan telah diserap 
untuk diaplikasikan di rumah-rumah 
sakit lain di Indonesia. RSUD dr. Iskak 

sendiri akhirnya merupakan rumah 
sakit terbaik di Indonesia. Setiap 
setahun sekali setidaknya, dr. Pri 
pergi ke luar negeri untuk presentasi 
bagaimana dia mengelola secara 
inovatif rumah sakit yang ia pimpin.

Tahun ini, RSUD dr. Iskak masuk 
dalam nominasi untuk mendapatkan 
penghargaan dari International Hospital 
Federation Award dalam kategori IHF/
Bionexo Excellenxe Award for Corporate 
Social Responsibility. Dan di sini, RSUD 
dr Iskak akan menghadirkan fenomena 
rumah sakit, yang bisa berkembang 
sebagai Public Safety Center. Awal 
November 2019 nanti, dr. Pri akan 
berangkat ke Muscat, ibukota Oman 
untuk mempresentasikan Public Safety 
Center tersebut dalam tema Strategi dan 
Inovasi dalam Menghadapi Era yang 
Disrupted.

Pada malam itu, dalam pengajian 
terbuka yang dipadati jamaah Maiyah, 
Mbah Nun meminta dr Pri untuk 
bercerita beberapa hal mengenai RSUD 
dr Iskak. Dan ia ditanya mengenai 
makna satu kata dari dunia kedokteran/
obat, yaitu: generik. Lalu dijelaskannya 
lah, bahwa generik memiliki arti harfiah 
‘umum’. Dia ambil contoh, teh adalah 
istilah umum. Tapi kalau teh botol sosro, 
teh botol bermerek lainnya, adalah 

sudah tidak lagi generik. Artinya, generik 
adalah sesuatu yang masih sederhana 
dan murah. Dalam contoh teh misalnya, 
untuk minum teh, meski tehnya juga 
diproduksi pabrik, tapi untuk menjadi 
minuman kita bisa bikin sendiri, dan tidak 
mesti membeli minuman teh produk 
industri yang harganya relatif lebih 
mahal.

Mbah Nun kemudian menegaskan 
bahwa sebenarnya generik itu bertitik 
berat pada murahnya atau mandirinya. 
Dr Pri bilang, “Pada kemandiriannya.” 
Kemudian dipakai sebagai perspektif 
dalam melihat, Mbah Nun mengantarkan 
teman-teman jamaah Maiyah untuk 
menyadari bahwa acara-acara “Sinau 
Bareng” juga berarti generik. 

Dengan term generik ini, Mbah Nun 
menegaskan kepada semua hadirin 
dan jamaah bahwa Tulungagung telah 
menemukan apa-apa yang generik. 
RSUD dr. Iskak adalah generik 
Tulungagung. Karenanya, di doa 
bersama saat awal acara, digarisbawahi 
oleh Mbah Nun bahwa rasa syukur itu 
juga harus ada rasa syukur khusus 
sebagai orang Tulungagung dengan 
fenomena generiknya. Di ujung 
menyelami terminologi ‘generik’ ini, Mbah 
Nun mengajak perguruan-perguruan 
pencak silat di Tulungagung juga berlaku 
generic; yakni memiliki kebijaksanaan-
kebijaksaan lokal.

Ke kualitas generik, mandiri, kreatif, 
dan cerdas itulah kiranya yang Mbah 
Nun harapkan semua anak-cucunya 
bergerak. Tidak tenggelam oleh 
keadaan yang mungkin tampaknya 
baik-baik dan tenang-tenang saja tapi 
sejatinya membutuhkan perubahan 
mendasar bahkan mondial juga 
skalanya. (www.caknun.com)

SINAU 
GENERIK 
KE RSUD 
dr. ISKAK

APORAN 
UTAMA

L
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Berada di sebuah kota kecil yang ada di 
sisi selatan bagian barat Provinsi Jawa 
Timur tak menjadi penghalang bagi 
RSUD dr. Iskak untuk terus berinovasi 
dan meraih pelbagai prestasi. Bersaing 
dengan lembaga jasa layanan kesehatan 
setingkat rumah sakit di kota-kota besar 
lain di Tanah Air. RSUD dr Iskak bahkan 
telah dikenal di forum kesehatan 
internasional atas sejumlah terobosan 
layanan publik yang dibangun, dalam 
rangka menjamin “public service delivery” 
di bidang kesehatan di era “disruption” 

revolusi pelayanan kesehatan dari era 
“fee for service” ke era “prospectif”/paket 
BPJS Kesehatan.

Sejak ditetapkan sebagai rumah sakit 
rujukan regional provinsi Jawa Timur 
bagain barat pada 2015, prestasi 
RSUD dr. Iskak Tulungagung terus 
meroket. Berbagai penghargaan mulai 
tingkat nasional hingga internasional 
diraih.  

Terakhir penghargaan kembali diraih pada 
Kamis, 15 Agustus 2019, dimana RSUD dr. 

KEMANDIRIAN 
BERBUAH PRESTASI

 Saya 
kira 

sudah menjadi 
kebutuhan 
setiap rumah 
sakit untuk 
melakukan 
inovasi dalam 
meningkatkan 
layanan publik 
di era sekarang 
ini.” 

APORAN 
UTAMA

L

PENGHARGAAN BPJS KESEHATAN AWARD 2019

INOVASI dan kemandirian RSUD dr Iskak dalam hal pembiayaan 
penyelenggaraan layanan kesehatan telah mengantarkan rumah sakit 
plat merah ini meraih penghargaan sebagai Rumah Sakit Tipe B Terbaik 
Satu Indonesia di ajang BPJS Kesehatan Award 2019.
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Iskak dinobatkan sebagai Rumah Sakit Tipe B Terbaik 
Satu Indonesia di ajang BPJS Kesehatan Award 2019 
yang digelar di Ball Room kantor BPJS Pusat Jakarta 
tanggal 15 Agustus 2019 malam.  Integritas staf 
medis maupun non-medis, fasilitas kesehatan dan 
komitmen pelayanan kepada  seluruh masyarakat, 
termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional-
Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) - BPJS Kesehatan, 
pelayanan rumah sakit ini dinilai terbaik di antara 
seluruh layanan kesehatan rujukan (rumah sakit tipe 
B) se- Indonesia .

Penjurian melibatkan  tim juri esklusif yang diketuai 
mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah 
Mboi. Tim juri bekerja dalam jangka waktu kurang lebih 
setahun. Mereka melakukan serangkaian observasi dan 
penilaian. Sejumlah dewan pakar yang terlibat, terdiri 
dari segala unsur terkait program JKN-KIS, seperti Ketua 
Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, Kementerian Kesehatan, 
Asosiasi Perlindungan Konsumen Indonesia, Asosiasi 
Profesi, dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.  

Tugas dewan juri ini cukup berat. Mereka terlebih 
dahulu harus memilih lembaga kesehatan yang 
memiliki komitmen tinggi dalam memberikan 
pelayanan optimal bagi peserta JKN-KIS/BPJS 
Kesehatan. Tim juri juga harus memilah dari 3.102 
pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP), 2.406 
rumah sakit (FKTL), dan 1.264 apotek di seluruh 
Indonesia untuk diseleksi mulai tahapan kantor 
cabang, kantor kedeputian wilayah hingga tingkat 
nasional.  Selain itu, tim juri juga melakukan survei 

langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil di 
fasilitas kesehatan yang dinilai.  

Nafsiah Mboi dalam sambutannya saat penyerahan 
penghargaan berharap, BPJS Kesehatan Award ini 
akan mendorong fasilitas kesehatan lainnya untuk kian 
optimal memberikan layanan kesehatan. Khususnya 
di era JKN-KIS. Sebab kehadiran program nasional 
itu dinilai secara nyata mendorong fasilitas kesehatan 
untuk lebih memperhatikan mutu dan kualitas layanan. 
Kata Nafsiah, peningkatan mutu dan kualitas tersebut 
dapat dirasakan di seluruh Indonesia, bukan hanya di 
Pulau Jawa. 

Direktur RSUD dr. Iskak  Tulungagung, dr. Supriyanto 
Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes mengatakan dirinya 
sudah tak terlalu mempedulikan penghargaan. Prioritas 
utama baginya adalah bagaimana masyarakat di 
Kabupaten Tulungagung bisa mendapatkan layanan  
kesehatan yang maksimal. “Saya kira sudah menjadi 
kebutuhan setiap rumah sakit untuk melakukan inovasi 
dalam meningkatkan  layanan publik di era sekarang 
ini,” katanya usai menerima penghargaan. 

Dr. Supriyanto  menambahkan, penghargaan yang 
dia terima bukan satu-satunya yang diraih RSUD dr. 
Iskak. Pada waktu hampir bersamaan, RSUD dr iskak 
yang terletak di Jalan dr Wahidin Sudiro Husodo, 
Kelurahan Kedung Taman, Kecamatan Kedungwaru, 
Tulungagung ini juga dipilih sebagai finalis di 
International Hospital Federation Award 2019, bersama 
rumah sakit lain di dunia.   

Saat ini RSUD dr. Iskak Tulungagung masih akan 
mengikuti tahapan penilaian lanjutan di kota 
Muscat, ibu kota Negara Oman pada tanggal 8 
November 2019 mendatang. “Insyaallah saya akan 
datang ke Oman untuk menerima apresiasi yang 
membanggakan Bangsa Indonesia itu,” kata dr. 
Supriyanto.

Jejak rekam RSUD dr. Iskak Tulungagung di kancah 
kompetisi memang luar biasa. Selain BPJS Kesehatan 
Award 2019, pada 7 Agustus 2019 rumah sakit ini 
juga menyabet dua gelar juara sekaligus di ajang 
PITSELNAS ke-5 KARS (Pertemuan Ilmiah Tahunan 
dan Semiloka Nasional ke-5 Komisi Akreditasi 
Rumah Sakit Indonesia). Salah satu yang berhasil 
dimenangkan itu adalah program layanan berjudul 
“Pengendalian Kuman Rumah Sakit dan Usaha Penurunan 

Angka Multi-Drug Resisten Obat Antibiotika” yang 
dipresentasikan di ajang yang sama.

RSUD dr. Iskak Tulungagung memang bukan rumah 
sakit kaya. Anggaran yang diterima dari pemerintah 
pun juga terbatas. Namun hal itu tak menghalangi 
visi mereka untuk mewujudkan rumah  sakit yang 
handal dan terjangkau dalam pelayanan. Dr. 
Supriyanto bahkan menjamin tak ada satupun warga 
di Kabupaten Tulungagung yang tak bisa berobat 

APORAN 
UTAMA

L
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lantaran kendala biaya. “Bahkan yang tidak tercover 
oleh Jamkesda pun akan tetap kami layani tanpa 
biaya,” terangnya.

Untuk mewujudkan itu, dr.  Supriyanto memang tak 
berdiam di balik meja. Menyadari terjadinya perubahan 
situasi yang begitu cepat, diapun menyusun strategi dan 
program kerja rumah sakit agar survive dengan melakukan 
efektivitas dan efisiensi.  

Manajemen rumah sakit juga didorong untuk melakukan 
inovasi dan menerapkan prinsip enterpreneurship,  sehingga 
mampu berkembang dan menjaga sustainability capaian 
dengan senantiasa menjaga konsistensi seluruh civitas 

hospitalia terhadap visi dan misi rumah sakit. “Semuanya 
harus berkomitmen kuat pada  visi dan misi rumah sakit 
kalau mau menjaga keberlangsungan capaian rumah sakit 
dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas 
dr. Supriyanto.

Biarpun Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan 
senantiasa mengubah dan membuat regulasi baru 
dakam rangka menemukan bentuknya dan bahkan BPJS 
Kesehatan mengalami defisit yang konon hingga Rp 18 
triliun pada tahun ini, piutang BPJS Kesehatan ke RSUD 
dr. Iskak Tulungagung dan fasilitas kesehatan lainnya di 
Indonesia tertunggak minimal tiga (3) bulan per Agustus 
2019, RSUD dr. Iskak yang merupakan satu-satunya 
rumah sakit pemerintah di Indonesia yang paling mandiri. 

RSUD dr Iskak sama sekali tidak menggantungkan 
talangan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun 
daerah. Jasa layanan kesehatan, termasuk untuk 
peserta JKN-KIS tetap eksis, terlayani optimal dan 
bahkan mampu berkembang.  Tahun ini RSUD dr 
Iskak sedang melakukan lelang tambahan ruang rawat 
inap lima lantai 200 tempat tidur dari dana mandiri 
pendapatan rumah sakit tanpa suntikan dana dari 
APBD maupun APBN. (*)

RSUD DR ISKAK MENJADI JUARA 

UMUM PITSELNAS V KARS 2019
TINTA emas perwakilan RSUD dr Iskak yang dikirim di 
ajang PITSELNAS V KARS (Pertemuan Ilmiah Tahunan dan 
Semiloka Nasional ke-5 Komisi Akreditasi Rumah Sakit 
Indonesia) yang digelar di Jakarta Convention Centre (JCC) 
pada 6-8 Agustus 2019. Di event tahunan yang melibatkan 
seluruh lembaga rumah sakit (negeri/swasta) se-Indonesia 
itu, RSUD dr Iskak dinobatkan sebagai juara umum.

Prestasi membanggakan itu tak lepas dari kemenangan 
pada dua program layanan kesehatan yang 
dipresentasikan dalam bentuk karya ilmiah untuk lomba 
kategori penelitian. Judulnya masing-masing adalah; 
“Manajer Pelayanan Pasien” dan “Hubungan Pemberian 

Antibiotic Profilaksis Terhadap Penurunan Resistensi Obat” 
(Multiple Drug Resistance Organism/MDRO). 

Sebenarnya ada satu karya penelitian lain yang juga 
mendapat apresiasi tim juri di PITSELNAS, yakni tentang 

“Optimalisasi Manajemen Fasilitas Kesehatan Menggunakan 

E-maintenance Berbasis Google Drive”.  Konsep program 
e-maintenance berbasis google drive ini bahkan sudah 
diaplikasikan di bagian pemeliharaan sarana RSUD dr 
Iskak. Dan hasilnya teruji efektif dan efisien.

Selain mengikuti lomba kategori penelitian, RSUD dr 
Iskak juga ikut berkompetisi dalam lomba kategori 
video inovatif dan poster. Untuk kategori video, ada 
empat yang diajukan saat itu. Namun akhirnya yang 
masuk final hanya dua, video inovasi dengan judul 
KOMPAK MUTU (Koordinasi MPP-PPA Kolaboratif 
Untuk Peningkatan Mutu Layanan Rumah sakit) serta 
program layanan MARMER (Mencegah Resistensi 
Antimikroba Melalui Efisiensi Restriksi). 

Meski tidak menang, dua produk video inovasi milik 
RSUD dr Iskak ini masuk lima besar nasional dari 
40 lebih peserta yang terlibat (baca: berpartisipasi). 
Sedangkan untuk lomba kategori poster, satu-
satunya kandidat yang diajukan berhasil menembus 
tahapan final, namun belum juara. (*)



NAMA  DOKTER SPESIALIS SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT

drg. Dony Cahya. F Sp.Kg Konservasi gigi 07.30-08.30 - - - -

drg. Winidiastuti A. periodonsia - 07.30-08.30 - 07.30-08.30 -

drg. Dyah Nurhandini Dokter gigi umum 09.00-10.00 -  09.00-10.00 - 09.00-10.00

drg. Herlina Sutanto Tan Dokter gigi umum - 09.00-10.00 - 09.00-10.00 -

JADWAL PRAKTEK POLI EKSEKUTIF SPESIALIS GIGI

KESEHATAN MATA

KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Nama  SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT

dr. Hera Lesmana, Sp.M 07.30-09.00 07.30-09.00 07.30-09.00 - -

dr. Nofiana, Sp.M - - - 13.00-14.00 13.00-14.00

JADWAL PRAKTEK 
POLI EKSEKUTIF SPESIALIS MATA
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Hepatitis adalah istilah umum penyakit yang 

merujuk pada peradangan yang terjadi di hati. 

Hepatitis umumnya disebabkan oleh infeksi 

virus, meskipun juga dapat disebabkan kondisi 

lain. Beberapa penyebab hepatitis selain infeksi 

virus adalah kebiasaan minum alkohol, penyakit 

autoimun, serta zat racun atau obat-obatan 

tertentu.

Hepatitis yang terjadi dapat bersifat akut maupun 

kronis.Seseorang yang mengalami hepatitis akut 

dapat memberikan beragam manifestasi dan 

perjalanan penyakit. Mulai dari tidak bergejala, 

bergejala dan sembuh sendiri, menjadi kronis, 

dan yang paling berbahaya adalah berkembang 

menjadi gagal hati. Bila berkembang menjadi 

hepatitis kronis, dapat menyebabkan sirosis dan 

kanker hati (hepatocellular carcinoma) dalam kurun 

waktu tahunan.

Pengobatan hepatitis sendiri bermacam-macam 

sesuai dengan jenis hepatitis yang diderita dan 

dr Hengki Wijaya, Sp.PD.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam                                        
RSUD dr Iskak Tulungagung. 

SAKIT PERUT?
KENALI TANDA AWAL HEPATITIS

SERING kali kita mengabaikan sakit perut, padahal sakit perut bisa menjadi 
tanda dari penyakit serius, bahkan bisa mengakibatkan kematian.Salah satu 

penyakit yang ditandai dengan sakit perut adalah hepatitis.
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gejala yang muncul. Dokter spesialis penyakit 

dalam RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Hengki 

Wijaya Sp.PD ungkapkan, ada bebrerapa jenis 

penyakit hepatitis.

Hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh 

virus hepatitis A (HAV). Hepatitis A biasanya 

ditularkan melalui makanan atau air minum 

yang terkontaminasi feses dari penderita yang 

mengandung virus hepatitis A.

Hepatitis B. Penyakit ini disebabkan oleh virus 

hepatitis B (HBV). Hepatitis B dapat ditularkan melalui 

cairan tubuh yang terinfeksi virus hepatitis B. Cairan 

tubuh yang dapat menjadi sarana penularan hepatitis 

B adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Karena 

itu, berbagi pakai jarum suntik serta berhubungan 

seksual tanpa kondom dengan penderita hepatitis 

B dapat menyebabkan seseorang tertular 

penyakit ini.

Hepatitis C. Penyakit ini disebabkan 

oleh virus hepatitis C (HCV).

Hepatitis C dapat ditularkan 

melalui cairan tubuh, terutama 

melalui berbagi pakai jarum 

suntik dan hubungan seksual 

tanpa kondom.

Hepatitis D. Penyakit ini disebabkan 

oleh virus hepatitis D (HDV). 

Hepatitis D merupakan penyakit 

yang jarang terjadi, namun bersifat serius. Virus 

hepatitis D membutuhkan virus hepatitis B untuk 

menjangkiti sel hati. Hepatitis D ditularkan melalui 

darah dan cairan tubuh lainnya.

Hepatitis E. Penyakit ini disebabkan oleh virus 

hepatitis E (HEV).Hepatitis E mudah terjadi pada 

lingkungan yang tidak memiliki sanitasi yang baik, 

akibat kontaminasi virus hepatitis E pada sumber air.

Untuk hepatitis B dan C juga dapat juga dapat 

ditularkan oleh ibu kepada bayinya melalui jalan lahir.

Selain disebabkan oleh virus, hepatitis juga 

dapat terjadi akibat kerusakan pada hati oleh 

senyawa kimia, terutama alkohol. Konsumsi 

alkohol berlebihan akan merusak sel-sel hati 

secara permanen dan dapat berkembang menjadi 

gagal hati atau sirosis. Penggunaan obat-obatan 

melebihi dosis atau paparan racun juga dapat 

menyebabkan hepatitis.

Gejala umum yang muncul dalam hepatitis 

biasanya sakit perut serta mata dan kulit berwarna 

kuning. Selain itu air seni pasien akan berwarna 

keruh seperti teh. Namun gejala itu tidak muncul 

pada hepatitis B dan C. Pada hepatitis B dan 

C awalnya tidak ada gejala hingga 

timbul kerusakan hati karena 

virus, sehingga biasanya 

diagnosa penyakit ini 

terlambat. Umumnya 

hepatitis bisa sembuh dengan 

pengobatan yang benar. 

Pengobatan yang diberikan kepada 

penderita hepatitis bergantung 

kepada penyebabnya. Pemantauan 

kondisi fisik pasien selama masa 

penyembuhan hepatitis sangat diperlukan 

agar proses pemulihan bisa berjalan dengan 

baik. Aktivitas fisik yang melelahkan harus dihindari 

selama masa penyembuhan hingga gejala mereda. 

Penyakit ini bisa dicegah dengan pola hidup sehat, 

seperti menjaga kebersihan makanan yang akan 

dikonsumsi, cuci tangan setelah menyentuh benda 

yang kotor dan menggunakan air yang bersih. (*)
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KARENA berbagai 
alasan, banyak ibu 
memilih mengganti 
pemberian Air 
Susu Ibu (ASI)  
dengan susu 
formula. Namun 
ternyata mengganti 
ASI dengan 
susu  formula 
memengaruhi 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
anak.

SI yang pertama kali keluar 

mengandung colostrum yang 

bisa meningkatkan kekebalan atau 

imun pada anak. Anak yang diberi ASI 

eksklusif tumbuh dan berkembang lebih 

baik, jika dibandingkan dengan anak 

yang mendapatkan susu formula atau 

susu sapi. Kandungan ASI berupa 

perpaduan sempurna lemak, protein, 

karbohidrat, serta vitamin, mineral, 

antibodi dan enzim yang 

dibutuhkan bayi. 

Kandungan dalam ASI juga lebih 

mudah dicerna dan diserap, 

sehingga ASI dipercaya menjadi 

sumber nutrisi utama bagi bayi. 

Kandungan ASI tersebut dapat 

mengurangi risiko bayi terkena 

penyakit tertentu, seperti diare, 

Infesi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), 

pneumonia, asma, obesitas, dan 

diabetes. “Pemberian ASI eksklusif 

pada anak baru lahir, nol sampai 

enam bulan sangat merangsang 

tumbuh kembang anak,” ujar 

ASI 

Makanan 
Terbaik 

Tumbuh Kembang 

Bayi

A

dr Zuhrotul Aini, 

Sp.A

Dokter Spesialis 
Anak RSUD 

dr Iskak 
Tulungagung. 
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dokter spesialis anak RSUD dr Iskak Tulungagung, dr 

Zuhrotul Aini, Sp.A.

Lanjut dokter berjilbab ini, pertumbuhan bayi  bisa 

dilihat dari bertambahnya berat badan, tinggi badan 

dan lingkar kepala bayi. Perkembangan dilihat dari 

anak melakukan kegiatan, mulai dari motorik kasar,  

motorik halus, kemampuan bicara, 

dan kemampuan hubungan sosial. 

Menggantikan ASI dengan susu 

formula sangat tidak disarankan, 

karena  bisa mengganggu proses 

tumbuh kembang pada anak.

Saat proses menyusui, terjadi kontak 

mata antara ibu dan anak  yang 

menjadi rangsangan perkembangan 

anak. Rangsangan ini yang memicu 

kedekatan batin antara ibu dan bayi.

“Bagaimana pun menggendong, 

touch (sentuhan), sambil ngomong  

bisa merangsang tumbuh kembang 

anak,” tutur dr Aini.

Melihat pentingnya ASI untuk tumbuh kembang anak, 

dunia memperingati Pekan ASI setiap tanggal 1-7 

Agustus. Momentum tersebut merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan World Health Organization (WHO) 

dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk 

mendukung ibu menyusui di seluruh dunia.

Pekan ASI tahun 2019 mengusung tema, "Empower 

Parents Enable Breastfeed" (Berdayakan Orang Tua 

Untuk Bisa Menyusui). Sedangkan di Indonesia 

secara khusus mengusung tema "Ayah dan Ibu 

Kunci Keberhasilan Menyusui". Slogan itu bertujuan 

mengingatkan masyarakat, bahwa pemberian ASI 

sangat berpengaruh bagi masa depan si kecil, 

sehingga dibutuhkan dukungan dari semua pihak. 

Untuk memberikan pemahamam pemberian ASI 

pada anak, RSUD dr  Iskak melakukan penyuluhan 

kepada masyarakat, 2-7 Agustus lalu. Materi 

yang disampaikan tentang  inisiasi menyusui dini 

(IMD), kunci keberhasilan menyusui, perawatan 

pada anak metode kangguru, keberhasilan 

menyusui dan makanan pendamping ASI. Selain itu 

diselenggarakan juga seminar  mengusung tema, 

“Berdayakan Orang Tua Untuk Bisa Menyusui", serta  

talkshow di salah satu radio di Tulungagung.

Data Kementerian Kesehatan RI, angka Inisiasi 

Menyusu Dini di Indonesia meningkat dari 51,8 

persen pada tahun 2016 menjadi 57,8 persen pada 

tahun 2017. Namun pencapaian ini masih di bawah 

target nasional sebesar 90  persen. Rendahnya angka 

ibu menyusui  dilatarbelakangi  minimnya kesadaran 

ibu atas  pentingnya ASI bagi pertumbuhan anak. 

Selain itu sering kali ibu menyusui kurang mendapat 

dukungan dari keluarga. Lebih jauh, kondisi ini juga 

dipicu pendidikan yang kurang memadai. Rendahnya 

pengetahuan membuat ibu dan keluarganya  gagal 

menyaring berbagai informasi yang diterima.

HAK MENYUSUI

Pemerintah melindungi hak ibu untuk melakukan 

IMD setelah melahirkan. IMD dikenalkan sejak 

2007. Sebelumnya Keputusan Menteri Kesehatan 

nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian 

ASI Secara Eksklusif di Indonesia, ibu yang baru 

melahirkan diizinkan menyusui bayinya 30 menit 

setelah melahirkan. Dengan IMD 2007, bayi yang 

baru dilahirkan dibiarkan di atas dada ibu minimal 

satu (1) jam.  

Jika ibu dan bayi tanpa gangguan kesehatan, IMD 

harus segera dilakukan. Fasilitas kesehatan tempat 

persalinan tidak boleh menolak, karena IMD adalah 

hak ibu dan bayi yang dilindungi undang-undang. 

Perlindungan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) 

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.

Untuk ibu menyusui yang juga seorang pekerja, 

negara juga menjamin perlindungan untuk menyusui 

eksklusif selama 6 bulan, meski cuti melahirkan 

hanya 3 bulan. Konvensi International Labour 

Organization (ILO), Undang-Undang Tenaga Kerja, 

dan Undang-undang Kesehatan mengatur hak ibu 

menyusui di Indonesia.  

Konvensi ILO nomor 183 tahun 2000 pasal 10 

mengenai Ibu Menyusui, perempuan harus diberi 

F OKUS
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hak istirahat harian atau 

pengurangan jam kerja harian 

untuk menyusui anaknya. 

Istirahat dan pengurangan jam 

kerja harian ini harus dihitung 

sebagai jam kerja dan dibayar. 

Indonesia sudah mengadopsi 

peraturan ini, meski belum 

meratifikasi. 

Pasal 83 Undang-

undang 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan 

mengamanatkan, pekerja/

buruh perempuan yang anaknya 

masih menyusui harus diberi 

kesempatan sepatutnya untuk 

menyusui anaknya jika hal itu 

harus dilakukan selama waktu 

kerja. Sedangkan pasal 128 

Undang-undang nomor 39 

tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengatur, setiap bayi berhak 

mendapatkan ASI eksklusif sejak 

dilahirkan selama 6 (enam) bulan, 

kecuali atas indikasi medis.

Untuk menjamin ibu menyusui 

memberikan ASI eksklusif,  

terbit Peraturan Bersama 

Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan, Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dan 

Menteri Kesehatan nomor 48/

MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/

XII/2008 dan 1177/MENKES/ PB/

XII/2008 tahun 2008 tentang 

Peningkatan Pemberian Air 

Susu Ibu Selama Waktu Kerja di 

Tempat Kerja.  Tujuan peraturan 

bersama ini untuk menjamin hak 

menyusui, berupa kesempatan 

dan fasilitas untuk memberikan/

memerah ASI selama waktu 

kerja dan menyimpan ASI perah 

tersebut.

Bahkan Undang-undang nomor  

49 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (HAM) pasal 49 

ayat 2, wanita berhak untuk 

mendapatkan perlindungan 

khusus dalam pelaksanaan 

pekerjaan atau profesinya 

terhadap hal-hal yang dapat 

mengancam keselamatan dan 

atau kesehatannya berkenaan 

dengan fungsi reproduksi wanita. 

Yang dimaksud "Perlindungan 

khusus terhadap fungsi 

reproduksi” ini adalah, pelayanan 

kesehatan yang berkaitan 

dengan haid, hamil, melahirkan 

dan pemberian kesempatan 

untuk menyusui anak.  (*)

Sumber : Asosiasi Ibu Menyusui 

Indonesia  

Pemberian 
ASI eksklusif 
pada anak 
baru lahir, 
nol sampai 
enam bulan 
sangat 
merangsang 
tumbuh 
kembang 
anak.” 

F OKUS
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RASA cintanya terhadap agama dan keluarga 
membuat dr Kasil Rohmad, MMRS ingin lebih 
banyak meluangkan waktu di rumah. Baginya, 
mempertebal spiritualitas bersama keluarga 
menjadi hal penting demi menjaga harmoni di 
tengah kesibukannya sebagai Wakil Direktur 
Bidang Pelayanan RSUD dr Iskak. 

Ini tentu jauh beda saat ia masih muda. Saat 

semangatnya untuk ngombroworo besar. Melihat 

setiap sisi kehidupan itu sebagai peluang bisnis. 

Seiring bertambahnya usia, dr Kasil merasa sudah 

cukup dengan apa yang sudah dia capai. Motivasinya 

sekarang lebih banyak dilandasi keinginan untuk 

memperbaiki kualitas hidup. Menjaga harmoni di jalan 

Illahi. Bersama keluarga, dr Kasil hari-hari lebih banyak 

meluangkan waktu untuk belajar tentang Islam, mulai 

dari tafsir alquran, arbain, alhikam, hingga bulughul 

marom. 

Selain di rumah, nilai-nilai spiritual juga ia terapkan 

dalam keseharian kerjanya di kantor. Ia ingin 

menjadi hamba yang sebaik-baiknya memanfaatkan 

ilmu serta amanah sebagai bagian dari ibadah. 

Semua dia lakukan supaya keberadaannya memiliki 

makna. “Kalau antara keberadaan saya dengan 

ketiadakberadaan saya di rumah sakit sama saja, 

berarti kan saya tidak ada maknanya,” ucap dr Kasil.

Beruntung pendekatan yang dia lakukan diterima 

koleganya di kantor. Tim RSUD kompak.  Manajemen 

profesional dan semangat kekeluargaan yang tinggi. 

Kolektivitas itulah yang membuat layanan kesehatan 

yang menjadi tugas pokok rumah sakit berjalan baik. 

Bahkan berbagai terobosan dalam hal inovasi bidang 

layanan maupun administrasi terus dihasilkan dan 

menyabet banyak prestasi. (*)

SEMANGAT MENJAGA 
HARMONI DI JALAN ILLAHI

BIOGRAFI:

Nama : dr Kasil Rohmad, MMRS

Jabatan : Wakil Direktur Bidang Pelayanan 

TTL : Tulungagung, 13 April 1968

Pendidikan : S-1, Dokter Umum – Universitas Brawijaya

   S-2, Manajemen Rumah Sakit – Universitas Brawijaya

Putra : 4 anak, 3 anak angkat

Organisasi : MUI – Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan

   Pengurus GP Ansor

   Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tulungagung     
   periode 2013-2019

   Ketua Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) 2018-2022 

   Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tulungagung

   Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Tulungagung

ROFILP
 Kalau keberadaan dan ketiadakberadaan 
saya di rumah sakit sama saja, berarti kan 

saya tidak ada maknanya.”
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LINIKK

ala Korea
di Poli Estetika

Cantik



LINIKK

Bagi yang berkantong tebal, 
perawatan ke luar negeri 
banyak menjadi pilihan. Salah 
satu yang menjadi favorit 
adalah Korea Selatan. Negeri 
ginseng ini terkenal karena 
bisa mengubah penampilan 
melalui operasi bedah plastik. 

Namun sebenarnya tidak usah 
jauh-jauh ke Korea. Sebab 
semua layanan yang ditawarkan 
di Korea bisa dikerjakan di 
RSUD dr Iskak. Rumah sakit 
milik Pemkab Tulungagung ini 
telah mempunyai Klinik Estesika 
Komprehensif, yang diresmikan 
pada 23 Juli 2018 silam.

Klinik ini bisa mengerjakan 
kebutuhan kecantikan, dari 
sekedar perawatan kecantikan 
rutin, hingga bedah kecantikan. 
Disebut estetika komprehensif, 
karena ada empat dokter yang 
langsung menangani klien. 
Mereka adalah dr Anik Suryani, 
dokter umum yang mengambil 
pendidikan estetika, dr Santi 
Devina Sp.BP-RE (spesialis 
bedah plastik rekonstruksi dan 
estetika), dr Martha Dwi Rifka, 
Sp.KK, dan dr Sekar P Lilasari, 
Sp.KK.

Operasi plastik merupakan 
cara cepat untuk mengubah 
penampilan dan menjadi 
cantik seperti harapan. Namun 
biayanya sangat mahal, 
apalagi jika harus ke luar 
negeri. Karena itu Poli Estetika 
Komprehensif RSUD dr Iskak 
menjanjikan biaya lebih murah 
dibanding kota besar dan luar 

negeri. 

Jika masih ragu-ragu soal 
biaya, calon klien bisa datang 
dan berkonsultasi lebih dulu. 
Dan yang tak kala penting, 
kerahasiaan klien dipastikan 
terjaga. Klien tidak perlu antre 
dan akan dikontak jika memang 
perawatan yang dipesan sudah 
siap dilaksanakan. 

Sedangkan untuk perawatan 
kecantikan tanpa operasi, 
biayanya berkisar antara Rp 
142.000 hingga Rp 700.000, 
tergantung tindakan yang 
dilakukan. Perawatan yang 
ditawarkan mulai dari ujung 
rambut hingga ujung kaki. 
Medis maupun nonmedis. 
Misalnya pengencangan kulit 
wajah, membersihkan jerawat 
dan flek hitam, mengatasi 
lemak berlebih di perut, lengan 
ataupun paha. 

Atau operasi yang 
paling umum dilakukan, 
seperti operasi hidung, 
mengencangkan payudara 
dan memperbaiki kulit akibat 
cedera atau trauma. Layanan 
kecantikan ini adalah yang 
pertama di Jawa Timur, untuk 
sekelas rumah sakit daerah.

Namun yang pelu menjadi 
catatan, Poli Estetika 
Komprehensif adalah bagian 
dari layanan Graha RSUD dr 
Iskak. Dengan demikian fasilitas 
BPJS Kesehatan maupun 
asuaransi tidak berlaku. Kecuali 
jika asuransi sepakat untuk 
membiayai.  (*)

PRODUK JASA LAYANAN 

PERAWATAN KECANTIKAN 

POLI ESTETIKA:

Facial wajah, berfungsi untuk 

mengangkat kotoran di wajah 

dan relaksasi (jerawat, flek 

hitam dan pengencangan 

kulit wajah).

Dermabrasi, bertujuan untuk 

mengangkat sel kulit mati.

Radiofrekuensi, berfungsi 

untuk mengencangkan kulit.

Mesotherapy, perawatan 

untuk memasukan serum ke 

dalam kulit. 

Laser, penanganan untuk kulit 

berjerawat, flek hitam dan 

mengancangkan kulit wajah. 

TIM DOKTER:

dr Sekar P. Lilasari, Sp.KK

dr Santi Devina, Sp.BP-RE

dr Anik Suryani

dr Martha Dwi Rifka, Sp.KK
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SETIAP wanita tentu ingin berpenampilan cantik dan 

menarik. Karena itu kebutuhan perawatan hingga 

mengubah penampilan tidak bisa dielakkan.

JADWAL POLI ESTETIKA:                      

SENIN- KAMIS : 07.00-12.00                   

JUMAT  : 07.00-10.00



18/  2019 / II - RSUD dr Iskak Tulungagung

JIKA anak mengalami telat wicara 

atau speech delay dibanding anak lain 

seusianya, orang tua wajib waspada. 

Sebab, terlambat dalam hal kemampuan 

bicara pada anak balita bisa jadi akibat 

gangguan pendengaran pada anak. 

Bayi mulai berbicara saat berusia dua 

tahun. Jika sudah lebih dari dua tahun 

bayi belum bisa bicara, sebaiknya 

orang tua  segera memeriksakannya 

ke dokter spesialis Telinga Hidung dan 

Tenggorokan (THT). 

Sebagaimana dijelaskan dokter spesialis 

THT RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Moch 

Mundir Arif, Sp.THT.KL, untuk mengetahui 

anak yang mengalami gangguan 

pendengaran bisa melakukan dengan 

dua pemeriksaan.  Pertama, yakni dengan 

melakukan Otoacoustic Emission (OAE), 

yaitu screening pendengaran untuk menilai sela 

rambut yang terdapat di rumah siput (koklea).  
OAE dapat digunakan untuk mendeteksi 

ketulian sejak usia anak dua (2) hari.

Kedua, dengan teknik Brain Evoked 

Response Auditory (BERA). Dr Mundir 

mengatakan, teknik BERA digunakan 

dalam dunia medis untuk mendeteksi 

kelainan saraf otak sejak usia tiga (3) 

bulan.  Gangguan pendengaran pada 

anak umumnya sebagai gangguan 

bawaan.  Agar bisa bicara harus ada 

suara masuk. Jika tidak bisa mendengar 

suara, maka anak akan menjadi bisu.  

Ada beberapa faktor risiko pemicu 

gangguan pendengaran, antara lain 

riwayat keluarga, infeksi TORCHS 

(Toxoplasma, Rubella, Cytomegalo dan 

Herpes) saat dalam kandungan. Selain itu 

SPEECH DELAY
Indikasi Gangguan Pendengaran Pada Bayi

JIKA anak 
mengalami 
lambat bicara 
atau speech delay 
dibanding anak 
lain seusianya, 
orang tua wajib 
waspada.
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bayi lahir prematur, dan terkena infeksi meningitis juga 

bisa memicu ganggaun pendengaran. “Kalau ada anak 

dengan ibu terkena penyakit itu, maka saat anaknya 

lahir harus kita cek semuanya,” kata dr Mundir.

Ibu hamil yang mengonsumsi obat-obatan 

juga menjadi pemicu  gangguan pendengaran 

bawaan (congenital). Terutama jenis obat  untuk 

mengobati kanker dan TBC. Dalam fase kehamilan, 

pembentukan telinga terjadi pada usia kandungan 

3-4 bulan. Jika saat itu ibu hamil sakit parah, maka 

bayi yang dilahirkan berpotensi mengalami ketulian.

Bayi yang baru lahir kulitnya akan berwarna 

kuning setelah tiga hari, dan akan berakhir 14 hari. 

Jika sebelum tiga hari kulit bayi sudah berwarna 

kuning atau setelah 14 hari warna kuning belum 

menghilang maka bayi berpotensi mengalami 

ketulian. Campak pada anak dan gondongen juga 

berpotensi mengakibatkan ketulian pada anak. 

Sebab gondongen atau pembesaran kelenjar paratis 

juga menyerang syaraf pendengaran. 

Sementara untuk penanganan ketulian dilakukan 

dengan pemasangan alat bantu dengar, atau implan 

koklea. Untuk implan koklea harganya cukup mahal. 

Satu telinga saja membutuhkan biaya sekitar Rp 

300 juta. Implan koklea adalah alat elektronik mini, 

yang dipasang dalam telinga. Alat ini membantu 

penggunannya agar lebih mampu memahami suara.

Implan koklea berbeda dengan alat bantu dengar. Alat 

dengar mempunyai fungsi membuat suara dari luar 
terdengar lebih nyaring. Sementara implan koklea 

menggantikan fungsi telinga dalam (koklea) yang rusak. 

Koklea ini bertugas mengambil getaran dan mengirimkan 

sinyal suara ke otak, lewat syaraf pendengaran. 

Pada orang dewasa, gangguan pendengaran 

berkembang secara bertahap, namun hilangnya 

pendengaran bisa berlangsung tiba-tiba. Suara 

dengan tingkat kebisingan 79 desibel masih 

dikategorikan aman untuk manusia. Ambang batas 

kebisingan adalah 86 desibel, untuk waktu dengar 

8 jam per hari. Sementara tingkat kebisingan 100 

desibel maksinal hanya 15 menit. 

Menurut International Air Transportation Association 

(IATA), intensitas suara 150 desibel adalah bahaya 

dan harus dihindari. Sedangkan intensitas 135-150 
desibel, setiap orang yang terpapar  perlu memakai 

pelindung telinga (earmuff dan earplug). Pada suara 
dengan intensitas  115-135 desibel, pendengarnya 
harus mengenakan earmuff dan pada intensitas  100-

115 desibel pendengar perlu mengenakan earplug.

Tahun 2012, World Health Organization (WHO) 
memperkirakan ada sekitar 360 juta orang di seluruh 
dunia yang mengalami gangguan pendengaran. Asia 

Tenggara adalah yang paling tinggi, sehingga WHO 

mencanangkan  program Sound Hearing 2030. Program 
ini bertujuan supaya setiap penduduk memiliki kesehatan 

telinga dan pendengaran yang optimal pada tahun 2030. 

Di Indonesia  ada Komite Nasional Penanggulangan 

Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) 
yang dibentuk tahun 2007. PGPKT bertujuan untuk 

merespon program WHO, dengan target penderita 

gangguan pendengaran di Indonesia akan tersisa 10 

persen pada tahun 2030. (*)

Kenali Gejala Speech Delay pada Anak:

 Gangguan Pendengaran 

Pada Orang Dewasa:

Meminta orang lain untuk 
mengulang perkataannya.

Selalu kelelahan atau stres 
karena harus berkonsentrasi 
saat mendengarkan.

Menarik diri dari pembicaraan.

Kesulitan mendengar dering 
telepon atau bel pintu.

Menghindari beberapa situasi 
sosial.

Kesulitan mendengarkan 
perkataan orang lain secara 
jelas, khususnya ketika 
berdiskusi dengan banyak 
orang atau dalam keramaian.

Kesulitan mendengarkan huruf-
huruf konsonan, misalnya “S”, 
“F”, dan “T”.

Mendengarkan musik atau 
menonton televisi dengan 
volume suara lebih keras dari 
orang lain.

Kesulitan menentukan arah 
sumber suara.

Tidak kaget saat 
mendengar suara nyaring.

Untuk bayi di bawah empat 
(4) bulan, tidak menoleh ke 
arah sumber suara.

Tidak bisa menyebutkan 
satu kata pun saat berusia 
satu tahun.

Menyadari kehadiran 
seseorang ketika penderita 
melihatnya, namun acuh 
saat penderita dipanggil 
namanya.

Menjawab tidak 
sesuai dengan 
pertanyaannya.

Sering berbicara 
dengan lantang atau 
menyetel volume TV 
keras-keras.

Memerhatikan 
orang lain untuk 
meniru sesuatu yang 
diperintahkan, karena 
ia tidak mendengar 
sesuatu yang 
diinstruksikan.

1.

2.

3. 6.

4.

7.

5.

8.

9.
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PADA orang yang sering mengangkat beban berat, 

terkadang muncul benjolan di sekitar perut atau 

selakangan. Benjolan ini juga kerap muncul saat batuk 

atau mengejan. Jika gejala itu muncul, anda wajib 

waspada, karena itu adalah gejala awal hernia atau 

biasa disebut “turun berok”.

Hernia atau turun berok adalah kondisi yang terjadi 

ketika organ dalam tubuh menekan dan mencuat 

melalui jaringan otot atau sekitar jaringan ikat yang 

lemah. Jaringan ikat tubuh seharusnya cukup kuat untuk 

menahan organ tubuh di dalamnya agar tetap berada 

di posisinya masing-masing. Namun beberapa hal 

menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat 

menahan organ di dalamnya dan mengakibatkan hernia.

Di Poli Bedah RSUD dr Iskak Tulungagung, penyakit 

ini sering ditemui. Pada pasien dewasa, faktor usia 
mendominasi penyebab hernia, kemudian disusul 

pekerja keras. Pada pekerja keras, tekanan perutnya 

meningkat dan mendorong usus ke bawah. Besarnya 

tekanan membuat usus keluar dari rongga perut 

melalui celah di bawah perut. 

Pada kasus anak-anak biasanya hernia karena faktor 
bawaan lahir. Pengobatan hernia hanya bisa dilakukan 

dengan operasi lantern, menutup celah yang terbuka 

itu. Menurut dokter spesialis bedah di RSUD dr Iskak, dr 

Nurudin Syahadat, Sp.B, hernia tidak bisa disembuhkan 

dengan minum obat. “Karena harus menutup celah 

yang terbuka, maka hanya bisa dilakukan dengan 

operasi,” ujar dr Nuridin.

Dr Nurudin mengaku setiap hari melakukan operasi 

hernia 2-3 pasien di RSUD dr Iskak. Operasi hanya 
membutuhkan waktu 30 menit hingga 2 jam. Selain 
faktor sering menangkat beban keras, perokok 
aktif mempunyai risiko lebih besar terkena hernia 
dibandingkan orang yang tidak merokok. Perokok 

biasanya sering batuk yang membuat tekanan pada 

perut meningkat.

Tekanan dalam perut ini yang mendorong usus 

turun. Saat usus ini menemukan celah yang terbuka 

pada perut, maka usus akan keluar dan terjadilah 

hernia. Untuk antisipasinya tentu saja jauhi rokok, 

tidak mengangkat beban berat yang berpotensi 

meningkatkan tekanan pada perut. (*)

KEBIASAAN 
MEROKOK 
BISA MEMICU HERNIA

LAYANAN

JENIS-JENIS HERNIA
Hernia inguinalis, terjadi ketika sebagian usus atau jaringan 

lemak di rongga perut mencuat ke selangkangan. Hernia 

jenis ini paling sering terjadi dan pria yang mempunyai risiko 

paling tinggi untuk mengalaminya. 

Hernia femoralis, terjadi ketika jaringan lemak atau sebagian 

usus mencuat ke paha atas bagian dalam. Hernia jenis ini 

banyak dialami wanita, terutama pada wanita hamil atau 

obesitas.

Hernia umbilikus, terjadi ketika sebagian usus atau jaringan 

lemak mendorong dan mencuat di dinding perut bagian 

pusar. Jenis hernia ini biasanya dialami oleh bayi dan anak 

di bawah usia 6 bulan akibat lubang tali pusat tidak tertutup 
sempurna setelah bayi lahir. 

Hernia hiatus, terjadi ketika sebagian lambung mencuat ke 

dalam rongga dada melalui diafragma (sekat antara rongga 
dada dan rongga perut). Jenis hernia ini umumnya terjadi 
pada lansia. Jika seorang anak mengalami hernia hiatus, 

kondisi tersebut disebabkan oleh kelainan bawaan.

Hernia insisional, terjadi ketika usus atau jaringan mencuat 

melalui bekas luka operasi di bagian perut atau panggul.

Hernia epigastrik, terjadi ketika jaringan lemak mencuat 

melalui dinding perut bagian atas, tepatnya dari ulu hati 

hingga pusar.

Hernia spigelian, terjadi ketika sebagian usus mendorong 

jaringan ikat yang terletak di sisi luar otot rektus abdominus, 

yaitu otot yang membentang dari tulang rusuk hingga tulang 

panggul. Hernia spigelian paling sering timbul di daerah 

sabuk spigelian, yaitu daerah pusar ke bawah.

Hernia diafragma, terjadi ketika sebagian organ lambung 

mencuat masuk ke rongga dada melalui celah diafragma. 
Hernia jenis ini juga dapat dialami oleh bayi ketika 

pembentukan diafragma kurang sempurna.

Hernia otot, terjadi ketika sebagian otot mencuat melalui 

dinding perut. Jenis hernia ini juga dapat terjadi pada otot 

kaki akibat cedera saat berolahraga. 

*)Sumber: alodokter.com

20/  2019 / II - RSUD dr Iskak Tulungagung

dr Nurudin Syahadat, Sp.B.

Dokter Spesialis Bedah Penyakit Dalam                                        
RSUD dr Iskak Tulungagung. 



SERING kali kita jumpai unggahan di media 
sosial tentang penanganan stroke dengan 
cara menusukkan jarum pada jari penderita. 
Namun apakah tindakan itu benar?

Dokter spesialis syaraf RSUD dr Iskak Tulungagung, 

dr Jenar Harumi Sp.S menegaskan, cara tersebut 

adalah salah. Unggahan cara penanganan awal 

pada penderita stroke dengan cara ditusuk jarum 

pada bagian jari kaki adalah salah satu hoaks di 

bidang medis. Menurut beliau, pengobatan stroke 

yang benar harus dibawa ke rumah sakit atau 

fasilitas medis terdekat.

Saat seseorang terkena gejala stroke, golden 

period (waktu terbaik penanganan) sekitar 4,5-6 

jam. Jika lewat dari golden periode, dikhawatirkan 

akan menimbulkan cacat permanen pada 

penderita. Dalam kurun waktu itu, daerah otak 

yang rusak akibat serangan stroke masih bisa 

diperbaiki dengan pemberian obat yang tepat, dan 

pemberian oksigen yang baik.

“Tiga jam itu masih bisa diperbaiki, lewat enam jam 

banyak yang rusak dan tidak bisa diperbaiki, sehingga 

menyebabkan cacat permanen,” ujar dr Jenar.

Penyakit stroke mempunyai angka kecacatan yang 

cukup tinggi dan bersifat permanen. Cacat akibat 

stroke bisa diperbaiki meskipun tidak sampai 

100 persen. Perbaikan cacat akibat stroke bisa 

dilakukan dengan terapi rehab medis. Penyebab 

stroke bermacam-macam, ada faktor yang bisa 

dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi.

Faktor yang tidak bisa dimodifikasi ialah usia. Semakin 

tua usia, maka akan semakin tinggi potensi terkena 

stroke. Usia pertengahan atau kisaran 50 tahun ke 

atas lebih besar potensinya, dan kaum pria lebih 

besar potensinya dibanding wanita.

Mempunyai riwayat penyakit stroke juga berpotensi 

besar untuk mendapat serangan stroke yang lebih 

parah. Untuk mengantisipasinya harus menjaga faktor 

resiko yang bisa dimodifikasi, seperti hipertensi (darah 

tinggi), diabetes (kencing manis), rokok, obesitas 

(kegemukan), dan aktifitas fisik yang kurang.

“Intinya kalau kita ingin menghindari penyakit 

stroke, kita harus memodifikasi life style (gaya 

hidup),” terang dr Jenar.

Orang dengan potensi terkena stroke perlu untuk 

menjaga pola makan dan aktifitas fisik. Makanan 

sering disalahkan sebagai penyebab utama  stroke. 

Padahal meskipun sebagai salah satu pemicu, 

makanan menempati porsi kecil sebagai pemicu 

stroke.  (*)

Kecepatan                                  
Penanganan Stroke 

CEGAH                 
PASIEN DARI 
CACAT                                  
PERMANEN

dr Jenar Harumi Sp.S

Dokter Spesialis Saraf                                              
RSUD dr Iskak Tulungagung. 
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EJARAH terbentuknya Poli Penyakit 

Dalam RSUD dr Iskak (dulu nama 

RSD Tulungagung) tak bisa 

dilepaskan dari sosok dr.H. Laitupa 

Abdulmutalib, Sp.PD FINASIM selaku orang 

yang mbabat pertama kali poli internis 

di Tulungagung. Kehadirannya sebagai 

dokter spesialis penyakit dalam saat itu 

telah ditunggu  banyak orang, khususnya 

manajemen rumah sakit untuk melayani 

ratusan pasien penyakit dalam yang telah 

menanti.

Tiba pertama kali pada September 1986, 

Dokter Lai - demikian ia biasa dipanggil – 

disambut bak seorang Pahlawan. Bukan 

karena jasanya negeri atau kemanusiaan saat 

itu, melainkan menandai perubahan kelas (tipe) rumah 

sakit dari tipe D ke C. Jika sebelumnya RSD Tulungagung 

hanya memiliki satu poliklinik umum, kehadiran dr 

Laitupa Abdulmutalib, Sp.PD yang memiliki kompetensi 

ahli penyakit dalam telah meleng kapi empat pilar dokter 

spesialis yang menjadi syarat minimal RSD milik Pemkab 

Tulungagung ini beralih status ke tipe C.

Empat tenaga dokter spesialis yang 

dipersyaratkan bagi RS bertipe B itu adalah 

dokter spesialis anak, spesialis bedah, spesialis 

kandungan, dan dokter spesialis penyakit 

dalam. Kala itu, tiga dokter kompetensi ahli 

bedah (dr Pinda Toruan, Sp.B/1981), spesialis 

anak (dr Widiarto, Sp.A/1984) dan spesialis 

kandungan (dr Pandu Setiawan, Sp.OG/1986)  

telah lebih dulu masuk sejak 1981. Namun 

karena belum memiliki tenaga dokter spesialis 

penyakit dalam, tiga dokter spesialis ini bekerja 

di bawah koordinasi Poliklinik Umum.

Barulah pada September 1986, Dokter 

Laitupa Abdulmutalib, Sp.PD yang baru 

lulus dari pendidikan dokter lanjutan di 

Universitas Airlangga, Surabaya tiba dan 

menginjakkan kaki di halaman RSD Tulungagung. 

Menariknya, kedatangan dokter kelahiran Ambon 2 

Februari 1950 itu juga diiringi oleh Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan RI tentang perubahan status 

RSD Tulungagung dari tipe D ke Tipe C. Hal itu 

dikarenakan keberadaan dokter Lai yang efektif 

berstatus tenaga PNS dokter di rumah sakit 

33 TAHUN PERJALANAN 

POLI PENYAKIT DALAM 
MELAYANI KESEHATAN MASYARAKAT
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plat merah itu otomatis telah 

mengaktifkan poli penyakit dalam 

yang sebelumnya kosong. 

“Kehadiran saya memang sudah 

ditunggu. Dan selain perubahan 

status/kelas rumah sakit, kedatangan 

saya waktu itu juga ditandai dengan 

pergantian jabatan direktur RSD 

Tulungagung dari dr Moedji Raharjo ke 

dr Soenarjo Sadikin,” tutur dr Laitupa 

melengkapi cerita.

BEBAN BERAT POLI PENYAKIT DALAM

Dalam upacara pisah-sambut direktur 

lama ke direktur RSD Tulungagung yang baru waktu itu, 

dr Laitupa diumumkan sebagai tenaga baru yang diberi 

amanah mengelola Poli Penyakit Dalam. Sementara 

tiga dokter spesialis yang sebelumnya bergabung di 

poli umum juga diaktifkan untuk mengelola tiga Poli 

Spesialis Bedah, Kandungan dan Anak secara mandiri. 

Sejajar dengan poli penyakit dalam yang baru datang. 

“Sebenarnya ada lima dokter spesialis. Satunya dokter 

spesialis THT, yakni dr Ida Manurung, Sp.THT, dia adalah 

istrinya dr Pinda Toruan, yang masuk RSD Tulungagung 

pada 1981,”  tutur dr Laitupa menambahkan.

Singkat cerita, pembentukan lima poli spesialis di 

RSD Tulungagung pada akhir pertengahan era 1980-

an itu menambah daya dukung layanan rumah sakit 

pemerintah tersebut. Pasien berdatangan. Tidak hanya 

dari Tulungagung, tetapi juga dari daerah di sekitarnya. 

Seperti Blitar, Kediri, dan Trenggalek. Namun dalam 

perjalanannya, tutur dr Laitupa, beban paling berat dia 

rasakan selaku penanggung jawab poli penyakit dalam. 

Berbeda dengan Poli Spesialis Bedah, Poli Anak dan Poli 

Kandungan yang memiliki pasien dengan kasus-kasus 

spesifik, Poli Penyakit dalam memiliki pasien dengan 

kasus yang lebih heterogen. Mulai dari masalah jantung, 

paru, kulit kelamin dan saraf. Semua masuk ke Poli 

Penyakit Dalam yang ditangani dr Laitupa. Imbasnya 

pasien berlimpah. Dalam sehari bisa 100-an pasien datang 

berobat jalan. Kondisi itu berlangsung sejak September 

1986 saat dr Laitupa masuk hingga 1990. 

Di hadapan direktur, dr laitupa jujur mengaku kecapekan. 

Bayangkan, dalam sehari harus menangani sebegitu 

banyak pasien dengan kasus heterogen. Mulai jam 07.00 

WIB hingga 14.00 WIB. Meskipun dalam prosesnya Dokter 

Lai sudah mencoba menyiasati dengan membagi hari 

layanan dengan mengelompokkan pasien berbeda. Misal 

hari Senin hanya dikhususkan untuk layanan penyakit 

berkaitan dengan diabet, Selasa untuk kelompok penyakit 

liver dan saluran makanan, Rabu untuk keplompok 

hipertensi, Kamis untuk kelompok penyakit paru, Jumat 

untuk masalah jantung dan Sabtu untuk kelompok 

penyakit dalam lainnya.

Awalnya kiat ini efektif. Dokter Laitupa mengaku bisa 

lebih fokus menangani kasus. Tidak terpecah fikiran 

karena dalam sehari harus memikirkan jenis penyakit 

yang beragam. Pekerjaan lebih cepat, meski pasien tetap 

banyak. Lama-kelamaan, dokter Lai pun merasa tidak 

mampu kalau tetap sendirian. Sebab selain layanan poli, 

dia masih harus kunjungan pasien rawat inap mulai 

pukul 14.00 WIB hingga sore. Belum lagi ia saat itu juga 

menjalani praktik layanan di luar RSD (poliklinik rumah), 

mulai petang hingga malam bahkan dini hari.  

Bersamaan dengan rencana pengembangan RSD 

Tulungagung, Dokter Laitupa usul untuk mendatangkan 

dokter spesialis baru dan langsung disetujui direktur saat 

itu. Sejak itulah Dokter Laitupa bergerilya ke kampus 

almamaternya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

di Surabaya, demi mendatangkan dokter spesialis baru 

sesuai kebutuhan RSD Tulungagung atau yang kemudian 

berganti nama menjadi RSUD dr Iskak pada 2001 itu.

Hasilnya, mulai masuklah dokter-dokter spesialis ke RSUD 

Tulungagung. Mulai dr Evit Ruspiono, Sp.JP yang memiliki 

kompetensi ahli spesialis jantung, lalu dr Bambang 

Sadworo, Sp.P yang ahli spesialis paru, juga dr Jacobus, 

Sp.S yang juga spesialis saraf, dr Moshe, Sp.An yang 

ahli anastesi, dr Saifulah, Sp.B yang pindahan dari RSD 

Magetan hingga dr Laksmi Wijayanti, Sp.PD yang memiliki 

spesifikasi keahlian sama dengan dokter Laitupa. 

Sejak kedatangan dokter Laksmi inilah layanan di poli 

penyakit dalam lebih efektif dan berkembang hingga 

sekarang memasuki usianya ke-33. Kini terdapat lima 

dokter spesialis penyakit dalam sekaligus, yakni dr Laksmi 

Wijayanti, Sp.PD yang masih bertahan hingga sekarang, 

serta empat dokter baru seperti dr Moh. Jasin Jachja, 

Sp.PD, dr Rina Melinda, Sp.PD, dr Nuraida Wisudani, 

Sp.PD dan dr Hengki Wijaya, Sp.PD yang merupakan 

menantu dokter Laitupa. (*)



Tahukah Anda? Satu Perempuan 

Meninggal karena 
Kanker Serviks?
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APA itu kanker serviks? Kanker serviks yang sering disebut sebagai kanker leher rahim, 
merupakan penyebab kematian terbanyak pada wanita di dunia terutama di negara 

berkembang. Leher rahim sendiri berfungsi sebagai pintu masuk menuju rahim dari vagina. 
Semua wanita dari berbagai usia berisiko menderita kanker serviks. Tapi, penyakit ini cenderung 

mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual.

Pada tahap awal, kanker serviks biasanya tidak 

memiliki gejala. Namun bagi kaum perempuan 

wajib waspada jika timbul tanda-tanda tertentu 

seperti keluar darah pada vagina setelah 

berhubungan badan di luar jadwal menstruasi 

atau setelah masa menopause.

“Kalau setelah berhubungan seks keluar 

dari vagina itu bisa jadi tanda-tanda kanker 

serviks,” ujar dokter spesialis kandungan 

RSUD dr. Iskak, dr. Cholid Rochman 

Riskianto, Sp.OG.
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ESEHATANK

Ia mengatakan, selain tanda di atas, ada beberapa  

tanda yang biasa terjadi dan harus diwaspadai oleh 

wanita antara lain : 

1. Keputihan atau keluar cairan encer agak berbau dari 

vagina. Getah yang keluar dari vagina ini semakin lama 

semakin berbau busuk karena adanya infeksi dan 

kerusakan jaringan.

2. Perdarahan setelah senggama (post coital bleeding) 

yang dapat berlanjut ke perdarahan tiba-tiba tanpa ada 

faktor pencetus yang jelas.

3. Keluar darah setelah wanita mengalami menopause.

4. Perdarahan yang terus menerus dapat menimbulkan 

gejala kurang darah. Pada situasi ini, ibu harus waspada 

jika merasa kurang tenaga atau sering pusing tanpa 

sebab yang jelas.

5. Pada tahap lanjut dimana terjadi penyebaran dari 

kanker serviks , timbul nyeri pada daerah panggul atau 

pada daerah perut bagian bawah.

6. Pada stadium kanker akhir, 

badan menjadi kurus karena 

kekurangan gizi, bengkak pada 

kaki, timbul peradangan pada 

kandung kemih dan poros 

usus besar bagian bawah, 

terbentuknya saluran jalan lahir 

dengan saluran kencing maupun 

dengan saluran pembuangan.

HUMAN PAPILLOMAVIRUS

Kanker serviks disebabkan oleh 

virus yang sering disebut Human Papillomavirus (HPV). 

Resiko penularan virus ini meningkat jika diiringi gaya 

hidup yang tidak sehat, seperti merokok, seks yang tidak 

aman dan penggunaan alat kontrasespsi yang tidak tepat.

dr. Cholid Rochman Riskianto, Sp.OG menjelaskan, 

mekanisme timbulnya kanker serviks ini merupakan suatu 

proses yang komplek dan sangat variasi hingga sulit untuk 

dipahami. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan 

oleh Human Papillomavirus atau HPV. HPV adalah kumpulan 

jenis virus yang menyebabkan kutil di tangan, kaki, dan 

alat kelamin. Ada banyak yang sebagian besar adalah virus 

yang tidak berbahaya. Tapi ada beberapa jenis HPV yang 

menganggu sel-sel leher rahim untuk bisa berfungsi secara 

normal dan akhirnya bisa memicu kanker. “HPV sangat 

umum ditularkan melalui hubungan seks dan dapat menjadi 

penyebab munculnya kanker serviks,” ungkap dr Cholid.

Dari banyaknya jenis HPV, lanjut dia, ada dua jenis 

virus HPV yang paling berbahaya, yaitu HPV 16 dan 

HPV 18. Kedua jenis virus ini yang menyebabkan 70 

kasus kanker serviks. Banyak wanita tidak menyadari 

terinfeksi, karena HPV jenis ini tidak menimbulkan 

gejala. HPV adalah virus yang “cerdas”. HPV tidak 

masuk ke dalam pembuluh darah, melainkan 

bersembunyi  di sel paling dasar sehingga biasanya 

tidak menimbulkan gejala.

“Kanker serviks tidak terjadi secara tiba-tiba. Perjalanan 

seseorang terkena kanker serviks itu berjalan lebih dari 

10 tahun, mulai dari terpapar HPV sampai ke stadium 

3B. Ketika seorang perempuan terinfeksi HPV dan sistem 

imun tubuhnya tak mampu membersihkan virus tersebut, 

maka sel-sel yang abnormal dapat berkembang di daerah 

serviks,” papar dr Cholid memberian ulasannya. Dan 

apabila hal tersebut tidak terdeteksi secara dini, lanjut dia, 

maka akan berkembang menjadi kanker serviks. 

PENCEGAHAN KANKER SERVIKS

Meski berbahaya dan menjadi pembunuh wanita 

nomer satu, ada beberapa cara 

mencegah timbulnya kanker 

servik, selain harus bergaya hidup 

sehat tentunya. Cara mencegah 

kanker servik antara lain:

1. Vaksinasi : vaksinani diberikan 

pada usia remaja sebelum wanita 

melakukan seks aktif, Akan tetapi, 

vaksin ini juga dapat diberikan 

kepada laki-laki untuk lebih 

melindungi pasangannya dari 

terkena infeksi HPV.

2. Berhubungan seks dengan aman, setia pada pasangan

3. Screening rutin dengan IVA. Deteksi dini kanker serviks 

lewat pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dianggap 

dapat membantu menyelamatkan banyak wanita karena 

relatif mudah dilakukan dan hasilnya cepat diperoleh. 

Pemeriksaan IVA dilakukan dengan meneteskan asam asetat 

(asam cuka) pada permukaan mulut rahim. Teknik ini dinilai 

terjangkau, mudah, hanya memerlukan alat sederhana, dan 

hasilnya bisa langsung didapatkan.

4. Papsmear. Prosedur ini dilakukan dengan membuka 

vagina menggunakan alat khusus yang dinamakan spekulum 

atau cocor bebek, kemudian mengambil sampel sel dari 

leher rahim dengan mengikis jaringan serviks dengan sikat 

khusus untuk diteliti di laboratorium. Melalui papsmear, 

keberadaan sel-sel abnormal yang dapat berkembang 

menjadi kanker dapat dideteksi.

5. Berhenti merokok atau memulai gaya hidup sehat 

dapat menurunkan resiko terkena kanker serviks. (*)
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ZONA 

INTEGRITAS 

RSUD dr ISKAK

PEMBANGUNAN Zona Integritas 
menjadi bagian tak terpisahkan 
dalam setiap penyelenggaraan 

layanan kesehatan di RSUD dr Iskak. 
Melalui berbagai produk dan inovasi 

pelayanan kesehatan maupun 
administrasi yang dilakukan, RSUD 
dr Iskak berkomitmen mewujudkan 
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Bersih Birokrasi Melayani (WBK/
WBBM) melalui Reformasi Birokrasi 

secara menyeluruh. Hal ini tercermin 
kuat dalam konsep baru manajemen 
RSUD dr. Iskak Tulungagung menjadi 

rumah sakit yang low cost, high 
quality  dan social responsibility 

dengan public safety centre (PSC) untuk 
memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat di bidang kesehatan. (*)



Mendengar 
Melalui 
Headset 

Amankah?
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HEADSET adalah 
perangkat umum yang 
banyak dipakai oleh 
masyarakat sekarang 
ini. Selain menjaga 
privasi, dengan headset 
maka suara yang kita 
dengarkan tidak akan 
mengganggu orang 
lain. Ada sebagian orang 
yang hampir tidak bisa 
lepas dari headset. Saat 
bekerja/belajar, saat 
makan, saat tidur, saat 
memasak bahkan saat di 
kamar mandi pun tetap 
memakai head set. Tetapi 
tahukah anda bahwa 
ternyata ada bahaya 
ketulian kalau kita tidak memperhatikan 
batasan-batasannya penggunaan 
headset ini?

Telinga adalah salah satu organ yang 
menjadi jalan masuknya informasi 
ke dalam otak kita. Peran organ 
telinga ini vital, karena menjadi pintu 
masuknya segala bentuk informasi 
melalui pendengaran kita. Sebagian 
besar ilmu pengetahuan yang saat 
ini kita miliki juga ditangkap oleh 
telinga sebagai indra pendengaran 
manusia. Oleh karenanya, jika organ 
telinga sebagai alat pendengaran 
mengalami gangguan yang 
mengarah ke ketulian, hal ini bisa 
menyebabkan sulitnya memahami 

ilmu pengetahuan dan 
informasi. Singkat kata, 
gangguan pendengaran 
menyebabkan 
informasi dan ilmu 
pengetahuan yang 
kita terima mungkin 
menimbulkan salah 
persepsi.

Untuk diketahui, 
organ telinga kita 
terdiri dari tiga 
bagian besar; yaitu 

telinga luar, telinga 
tengah dan telinga 

dalam. Telinga luar 
terdiri dari daun telinga, 

liang telinga dan lapisan luar. 
Kotoran telinga, bengkaknya 
liang telinga, adanya benda 
asing yang masuk di telinga 
menjadi penyebab ketulian 
pada bagian luar ini. 

Sedangkan telinga tengah 
terdiri dari tulang-tulang 
pendengaran, gendang 
telinga, saluran penghubung 
hidung dan telinga serta tulang 
berongga dibelakang telinga 
(mastoid). Infesksi (kopokan/
congekan) menjadi penyebab 
utama ketulian di daerah ini. 
Telinga dalam terdiri dari rumah 
siput yang bertugas mengubah 
suara menjadi aliran listrik 
ayang akan dikirimkan ke otak 

dan tiga saluran setengah lingkaran 
yang bertugas menjaga keseimbangan. 
Obat-obatan, infeksi virus, usia, penyakit 
kencing manis dan bising menjadi 
penyebab kerusakan bagian ini.

Kerusakan di telinga luar dan tengah 
memberikan efek tuli yang ringan 
sampai sedang. Gangguan di telinga 
dalam dapat menyebabkan ketulian 
dari ringan samapai berat bahkan 
sangat berat (tuli total). Kebisingan 
merupakan salah satu perusak 
rambut getar dalam rumah siput di 
telinga dalam. 

Bising adalah ambang suara yang 
bisa menyebabkan kerusakan 
pendengaran. WHO menetapkan 

intensitas suara yang menyebabkan 
kerusakan telinga adalah di atas 
95 dB. Ambang batas yang masih 
diterima telinga adalah 85-90 dB, 
sehingga untuk para pekerja di 
tempat bising harus dipastikan 
kebisingannya maksimal sebesar 85 
dB. Selain itu lamanya waktu paparan 
juga berpengaruh terhadap besarnya 
kerusakan pendengaran yang terjadi. 
Untuk intesintas 85 dB maksimal 
mampu ditoleransi pendengaran 
kita selama 8 jam. Sedangkan untuk 
intesitas 88 dB boleh didengarkan 
maksimal 4 jam dan seterunya (lihat 
tabel).

Ternyata intesitas suara yang kita 
dengarkan dari headset pada 
penggunaan i-pod dengan volume 
60 persen saja dari volume maksimal 
besarnya 97 dB. Kalau kita lihat tabel 
di atas maka penggunaan i-pod 
dengan volume 60 persen lama 
waktu yang diperbolehkan selama 1 
jam (60 menit). Penggunaan dalam 
jangka waktu yang lebih lama volume 
yang lebih besar akan mempercepat 
kerusakan rambut getar di rumah 
siput yang bisa menyebabkan 
ketulian permanen.

Akhirnya kami menyarankan 
kepada pembaca sekalian untuk 
menghindari penggunaan headset 
saat mendengarkan suara dari 
hand phnone . kalaupu terpaksa 
menggunakan headset ingatlah 
rumus 60/60 yang artinya maksimal 
intensitas 60 persen dengan durasi 
60 menit sehingga pendengaran kita 
aman dari kerusakan. (*)
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L ITERASI

Dr.Moch.
Mundir Arif,Sp.

THT-KL

Dokter Spesialis 
Telinga Hidung 

Tenggorok 
Bedah Kepala 

dan Leher                                             
RSUD dr.Iskak 
Tulungagung
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RAVELLINGT

Jika ingin menikmati keindahan 

dan tantangan lebih, Pantai 

Pathuk Gebang dan Jung Pakis 

jawabannya. Dua pantai ini 

dikelilingi hutan lindung. Nyaris 

tidak ada akses kendaraan untuk 

mencapainya. Sebab pantai 

ini hanya untuk wisatawan 

minat khusus, yang menyukai 

tantangan dan kegiatan ekstrem. 

ANTAI Pathuk Gebang berada di balik 

kawasan lindung Jengglungharjo. 

Tepatnya di Desa Jengglungharjo, 

Kecamatan Tanggunggunung. Untuk 

mencapai pantai indah ini, pengunjung hanya 

punya dua pilihan, jalan kaki atau naik trail. 

Butuh waktu sekitar sejam menembus pohon 

dan belukar agar sampai di tempat ini. Sangat 

disarankan untuk membawa bekal minum yang 

cukup. Sebab medan cukup berat, terutama 

bagi yang tidak biasa berpetualang.

Jika tidak punya trail, bisa juga minta tolong 

warga setempat untuk mengantar. Warga 

banyak memodifikasi sepeda motor bebek 

P
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menjadi trail, untuk kendaraan ke ladang yang 

ada di kawasan hutan. Meski tidak senyaman 

trail pabrikan, sepeda motor modifikasi ini 

mampu menembus medan berat dan menanjak.

Butuh waktu 30 menit dengan motor trail. 

Medannya hanya jalan setapak, dan banyak 

melewati lorong belukar yang sangat panjang. 

Butuh ketrampilan khusus untuk berkendara 

sampai di tempat ini. Perjalanan yang berat 

sebanding dengan keindahan Pantai Pathuk 

Gebang. Pantainya putih dan sangat lembut, 

dan terdapat hamparan karang datar laksana 

kasur raksasa.

Di atasnya, wisatawan bisa menikmati 

pemandangan laut yang sangat biru dan 

memanjakan mata. Ada pula bukit di atasnya, 

dengan pemandangan lebih luas lagi. Karang di 

atas karang laksana kasur raksasa ini, wisatawan 

bisa menikmati keindahan ombak laut selatan 

yang ganas. Saat ombak besar menghantam sisi 

kanan karang, deburannya akan menjulang ke 

angkasa dan jatuh ke atas arang ini.

Wisatawan bisa berswafoto dengan latar 

belakang semburan air raksasa ini. Untuk bisa 

menikmati atraksi alam yang memesona ini, 

disarankan agar datang saat siang hari antara 

pukul 11.00 WIB hingga 12.00 WIB. (*)
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INFONYA, RSUD dr. Iskak 

Tulungagung sekarang punya aplikasi 

baru untuk pendaftaran mandiri. Gak 

usah antri neng mbak-mbak loket. Bisa 

online lewat android atau langsung di 

lokasi pakai komputer yang disediakan 

di sebelah  loket BPJS. Daftar-daftar 

dewe, ngeprint dewe, trus terakhir 

gowo mlebu dewe nang njero poli 

antri dilut ngenteni doktere mrikso. 

Mantul, lebih cepet. Hanya saja yg 

diantrian obat perlu di kaji lagi, dicari 

solusinya. Yang lainnya sudah bagus 

pelayanan di RSUD dr Iskak…

@Gresblituayahe                                               

Meisyah Syauqi, Blitar

KALAU mau periksa pakei nomor 

RM (rekam medik) sudah dua (2) 

athun yang lalu apa bisa ya?? dan 

buat periksa pertama apa harus 

bawa surat rujukan dari pukesmas?

@InTa D’Juice, Tulungagung

Selamat siang dan terima kasih kami 

sampaikan kepada  @Gresblituayahe 

Meisyah Syauqi, Blitar atas kepercayaan 

nya berobat ke RSUD dr. ISKAK dan 

terima kasih atas masukan yang kami 

terima, kami akan terus melakukuan 

inovasi untuk selalu memberikan 

yang terbaik bagi masyarakat seperti 

MOTTO RSUD kami “KESEMBUHAN, 

KESELAMATAN, dan KENYAMANAN 

PASIEN TUJUAN KU” semoga keluarga 

selalu diberikan kesehatan.. amin.

Moch Rifai, S.Kep.Ners, M.Hkes                        

Kasi informasi dan Pemasaran  RSUD dr Iskak

KARTU Rekam Medik (RM) itu berlaku 

sampai tujuh (7) tahun, kalau kartu kakak 

hilang bisa menggunakan no NIK/ KTP 

untuk menerbitkan kartu lagi. Kalau 

kakak menggunakan fasilitas BPJS, maka 

harus pake rujukan dari puskesmas atau 

faskes yang ditunjuk, simpen baik-baik 

ya kak kartunya..moga selalu dalam 

keadaan sehat

Moch Rifai, S.Kep.Ners, M.Hkes                          

Kasi informasi dan Pemasaran                     

RSUD dr Iskak
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NAMA  SENIN SELASA RABU KAMIS  JUM’AT

dr. Nuraida Wisudani, Sp.PD - - - - -

dr. Rina Melinda, Sp.PD 10.00-11.00 - 10.00-11.00 10.00-11.00 -

dr. Laksmi Wijayanti, Sp.PD 11.00-12.00 10.00-11.00 11.00-12.00 09.00-10.30 10.00-11.00

dr. Moh. Jasin Jahja, Sp.PD 13.00-14.00 09.00-10.00 13.00-14.00 13.00-14.00 09.00-10.00

dr. Hengki Wijaya, Sp.PD - 08.00-09.00 08.00-09.00 - -

POLI PENYAKIT DALAM

Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at

dr. Siti Umi Hanik, Sp.THT 06.30-07.30 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 07.00-08.00

dr. Moch. Mundir Arif, Sp.THT-KL 08.00-09.00 08.00-09.00 13.00-14.00 13.00-14.00 08.30-09.30

POLI TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN (THT)

Nama Senin Selasa Rabu Kamis      Jum’at

dr. Fatchur Rahman, Sp.OG - 10.00-12.00 - 10.00-12.00 -

dr. Irfani Baihaqi, Sp.OG 17.00-18.00 17.00-18.00 10.00-12.00 - 07.30-09.30

dr. Onni Dwi Ariyanto, Sp.OG 07.30-09.30 - - 07.30-09.30 -

dr. Tutit Lazuardi, Sp.OG - - 07.30-09.30 - 09.30-11.30

dr. Cholid Rochman Riskianto, Sp.OG 10.00-12.00 07.30-09.30 - - -

POLI OBSTETRIC DAN GINEKOLOGI

Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at

dr. Jenar Harumi, Sp.S 08.00-09.00 10.00-11.00  19.00-20.00 10.00-11.00 08.00-09.00

  19.00-20.00  09.00-10.00 19.30-20.00

dr. Dodo Sambodo Arianto, Sp.S - 14.00-15.00 - - 08.00-09.00

dr. Joko Rudyono, Sp.S 10.00-11.00 08.00-09.00 08.00-09.00 10.00-11.00 -

POLI SYARAF

I NFORMASI

JADWAL 
POLI EKSEKUTIF
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