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Sapa Redaksi
Medista

Media RSUd dR iSkak TUlUngagUng

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..

Salam Medista,

Alhamdulillah. Sempat berkejaran waktu di penghujung 2019, majalah 

MEDISTA kembali naik cetak, terbit untuk kali ketiga (:baca edisi 3) 
sebelum cuti bersama Natal dan Tahun Baru 2020. Periode terbit 
majalah internal RSUD dr. Iskak ini diakui memang belum stabil. Selain 

kesibukan tim redaksi yang kesemuanya merupakan tenaga fungsional 
dan struktural rumah sakit, padatnya kegiatan serta rangkaian acara 
dalam rangkaian HUT ke-102 RSUD dr. Iskak menjadikan MEDISTA 

harus rela antri menunggu ‘sentuhan’.

Tetapi jangan khawatir. Kami tidak sedang menganaktirikan MEDISTA, 
apalagi sampai melupakannya. Tidaklah. Sesuai semangat dan motto 
kami, media ini tetap akan menjadi bagian dari sarana penyampaian 
informasi, komunikasi dan edukasi rumah sakit. Khususnya dalam hal 
penyelenggaraan jasa layanan medis di lingkup kerja RSUD dr Iskak, 
serta isu kesehatan secara umum.

Setidaknya, meluncurnya terbitan MEDISTA edisi ketiga ini menjadi 
bukti kesetiaan kami untuk tetap hadir di tengah pembaca. Seiring 
kebahagiaan dirasakan keluarga besar RSUD dr. Iskak yang barusan 
dinobatkan sebagai rumah sakit terbaik dunia, menerima Gold Award 
di ajang International Hospital Federation (IHF) Congress and Award 
ke-43 di Oman, UEA. Kami merangkumnya dengan pembawaan khas 
MEDISTA. Padat, informatif dan menginspirasi. Kemeriahaan HUT 
ke-102 dan aneka kegiatan tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) 
menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk disuguhkan. Juga produk-
produk layanan di RSUD dr. Iskak.

Kami sadar tak ada lembaran yang sempurna. Selalu akan ada noda, 
meski setitik. Begitupun majalah ini. Sejak terbit pertama pada Juli 
2019, beberapa perubahan konsep perwajahan masih terus dilakukan. 
Semua demi tujuan agar MEDISTA bisa tampil lebih baik, utuh dalam 

penyampaian informasi, berkualitas dalam memberikan edukasi 
kesehatan. Karenanya setiap kritik dan saran yang membangun dari 
pembaca selalu kami nantikan.

Selamat membaca. Selamat merayakan Natal (bagi yang merayakan) 
dan Tahun Baru 2020. Sampai jumpa di edisi selanjutnya tahun depan. 

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Redaksi
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UTAMA
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MENANAM INOVASI 
MENUAI PRESTASI

BERBAGAI terobosan (inovasi) pelayanan kesehatan dan administratif yang dilakukan 
manajemen RSUD dr Iskak, Tulungagung sebenarnya bukan diorientasikan untuk 

mendulang pujian, apalagi kompetisi untuk sebuah penghargaan.  Efektivitas dan efisiensi 
dengan biaya jasa yang murah-terjangkau masih menjadi barometer rumah sakit plat merah 

ini dengan tetap mengedepankan mutu/kualitas pelayanan bagi pasien.

Terbaik Dunia, Role Model Perumahsakitan Nasional

SEMANGAT  itulah yang melatarbelakangi New Hospital 
Management Concept Combined with Public Safety 
Centre (PSC) yang digagas dr. Supriyanto Dharmoredjo, 
Sp.B, FINACS, M.Kes bersama manajemen RSUD dr Iskak, 
beberapa tahun terakhir. Dimulai dari lahirnya PSC yang 

lebih dulu diawali dengan peluncuran produk jasa layanan 
TEMS (Tulungagung Emergency Medical Service) pada 

Januari 2016 (program sudah dijalankan sejak 2015) , rumah 
sakit daerah yang menjadi rujukan layanan kesehatan bagi 
masyarakat Jawa Timur bagian barat ini motivasinya adalah 
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ingin mendekatkan pelayanan kepada warganya. 
Basisnya ada di unit reaksi cepat gawat darurat atau 
instalasi rawat darurat. Namun dalam pelaksanaan produk 
layanannya, TEMS memiliki struktur yang lebih padu. 
Selain tim medis di IRD yang profesional dan  telah dibekali 
SOP (Standar Operational Procedur) penanganan kasus 
kegawatdaruratan yang modern, unit TEMS atau yang 
kemudian diubah namanya menjadi PSC, dilengkapi tim call 
center yang bersiaga 24 jam di “pos komando khusus” atau 
biasa disebut Command Center. 

Mereka siap menerima aduan, laporan ataupun permintaan 
layanan kedaruratan. Baik yang berkaitan dengan masalah 
kesehatan, kecelakaan, kebencanaan, kebakaran ataupun 

kasus-kasus emergency lain yang membutuhkan pelayanan 
cepat, tepat dan efektif. Sistemnya mengadopsi program 
layanan dengan nomor hotline 911 di Amerika Serikat 
ataupun negara Eropa yang lain. Di sistem PSC RSUD dr 
Iskak, Tulungagung, nomor hotline yang bisa dihubungi 
masyarakat adalah (0355) 320-119. Mode PSC ala RSUD dr 
Iskak, Tulungagung ini 

telah terintegrasi dengan 

sistem kerja di kepolisian 
(Polres Tulungagung),  
TNI (Kodim 0807/
Tulungagung), 
pemadam kebakaran, 

BPBD, serta jaringan 
jasa layanan medis di 
tingkat kecamatan/desa 
serta lembaga layanan 
kesehatan swasta.

Layanan 911 ala RSUD 
dr Iskak ini menjadi 

lebih istimewa 

karena bisa berperan 

laiknya konsultan 
kegawatdaruratan 

dalam situasi gawat darurat medis. Misal terjadi kasus anak 

sakit panas di malam hari, petugas medis akan memberikan 

panduan penanganan darurat yang bisa dilakukan orang 
tua di rumah. Baik dengan mengompres atau memberikan 
obat-obatan yang tersedia di rumah. Namun, jika dinilai 
diperlukan, petugas akan mengirimkan ambulan dan tenaga 

medis untuk mengevakuasi ke rumah sakit.
Bersamaan dengan layanan TEMS/PSC ini, RSUD dr Iskak 
juga mengembangkan produk layanan unggul bidang 
kegawatdaruratan. Namanya Instalasi Gawat Darurat Modern 
atau biasa disingkat dengan istilah INSTAGRAM. Produk 
jasa layanan ini mengaplikasikan sistem modern emergency 
departement, dimana melalui sistem ini para pasien akan 

mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi gawatnya. 
Di INSTAGRAM, pemilihan pasien sudah dilakukan pada saat di 

triase primer (dropzone). Pasien yang berada dalam keadaan gawat 
darurat dimasukkan ke zona kritis. Pasien yang tidak gawat darurat 
akan dimasukkan ke triase sekunder dan selanjutnya dikategorikan 
red zone, yellow zone, dan green zone.

Tiga ruang triase layanan kegawatdaruratan ini memiliki 
kecepatan respon terukur, sesuai standar layanan 
emergency yang berlaku secara internasional. Di red zone, 

misalnya, waktu tanggap diberlakukan secara langsung. 
Sementara di Yellow zone waktu tanggap maksimum 15 
menit setelah pasien masuk/datang, dan green zone waktu 

tanggap maksimum 30 menit dengan durasi waktu untuk 
melakukan observasi maksimal 6 jam. SOP dalam layanan 
Instagram dengan batasan waktu ini mampu meningkatkan 

kualitas layanan medis RSUD dr Iskak, sekaligus menunjang 
pelaksanaan TEMS/PSC hingga sekarang.
Terobosan layanan tak berhenti di TEMS/PSC dan Instagram. 
Tak berselang lama setelah kedua inovasi ini diklaim sukses 
menurunkan angka kematian kurang dari 24 jam, kecacatan 

permanen, dan hilangnya nyawa pasien, RSUD dr Iskak 
melalui unit layanan jantung meluncurkan program Layanan 
Syndroma Koronaria Akut Terintegrasi (LASKAR). Program ini 
pun dinilai berhasil menekan angka kematian akibat jantung 

koroner dan menjadi percontohan layanan penanganan 
serangan jantung yang diakui oleh Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).  LASKAR dinilai 
mampu mengurangi risiko kematian hingga 50 persen akibat 

jantung koroner, didasarkan 
dengan data layanan 
sebelum program tersebut 
dijalankan. 

Setelah itu, muncul program-
program unggulan lain 
yang mampu memangkas 
jalur birokrasi pelayanan 
dan medik. Sebut saja 

inovasi program KOMPAK-
MUTU (Koordinasi MPP-
PPA Kolaboratif Untuk 
Meningkatkan Mutu Layanan 
Rumah Sakit), MARMER) 
(Mencegah Resistensi 
Antimikroba Melalui Efisiensi 
Restriksi),  inovasi layanan SI-
MONIK (Sistem Manajemen 
Obat berbasis Elektronik), 

kemudian SI-POETRI (Sistem Pelayanan Online Tanpa Antri), 
SI-TOLLE (Sistem Pelayanan Nuthol Dhewe) hingga kerjasama 
pelayanan kesehatan di Poli Eksekutif dengan menggandeng 
BPJS Kesehatan.
Pengembangan berikutnya, RSUD dr. Iskak Tulungagung 
secara manajerial mampu mengalokasikan dananya 
mencapai Rp 4 miliar per tahun untuk pasien miskin. 

Hal ini yang menjadi titik kekuatannya dalam membantu 
pasien miskin, tanpa dana dari APBD maupun APBN. Ini 
yang mendasari prinsip kerja rumah sakit daerah ini dalam 
mewujudkan komitmen social responsibility. Pengabdian 
mereka kepada masyarakat. 
Dengan dana CSR ini, di RSUD dr Iskak tak ada istilah pasien ditolak 
karena miskin. Selama bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) dan surat keterangan tidak mampu, pasien miskin yang 
belum tercover BPJS Kesehatan akan tetap dilayani tanpa dipungut 
biaya sepeserpun. Komitmen RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk 
kemanusiaan juga tercermin dari tekad mereka untuk tidak 

mengambil profit besar. Biaya jasa layanan kesehatan murah. Obat-
obat yang digunakan pun hanya obat generik, sehingga mampu 
menekan biaya bagi pasien dan rumah sakit.
Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto mengatakan, berbagai 
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inovasi dan terobosan layanan tersebut sengaja diciptakan untuk 
memberikan layanan prima kepada masyarakat dalam bidang 
kesehatan. Hal itu sesuai visi RSUD dr Iskak, yakni terwujudnya 
rumah sakit rujukan dan pendidikan yang handal dan terjangkau 
dalam pelayanan. Dengan visi ini, manajemen dan tim medis 
rumah sakit milik Pemkab Tulungagung ini berprinsip bahwa 
seluruh masyarakat yang datang ke rumah sakit berhak untuk 
mendapatkan layanan. “Meskipun (pasien) tidak punya uang, 
mereka tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan,” tegasnya.  
 

Untuk mewujudkan rumah sakit yang berprinsip low cost 
high quality ini dibutuhkan kolaborasi di internal rumah sakit 
maupun pemerintah secara umum. Kelebihan yang dimiliki 
salah satu bagian akan digunakan untuk menutupi kekurangan 

di bagian lain.  

IKM MENINGKAT

Seiring berjalannya waktu, berbagai terobosan layanan kesehatan 
dalam bingkai konsep baru manajemen perumahsakitan 
yang dijalankan bersama optimalisasi PSC dan prinsip social 
responsibility ini nyatanya mampu meningkatkan kepuasaan 
masyarakat. Hal itu mengacu laporan survei kepuasan pasien 
RSUD dr. Iskak Tulungagung 2016, angkanya terus meningkat dari 
tahun 2011 sampai 2016. Sebelum adanya inovasi TEMS/PSC pada 
kurun 2011, angka kepuasaan mencapai 74,51 poin dan menurun 
di tahun 2012 menjadi 73,68.
Indeks Kepuasaan Masyarakat kemudian meningkat menjadi 
73,88 poin pada 2013, 76,95 poin pada 2014, 78,84 poin pada 
2015, dan meningkat pesat menjadi 81,97 poin pada 2016 
dan naik lagi menjadi 83,05 pada 2018. RSUD dr Iskak bahkan 
dinobatkan sebagai rumah sakit pemerintah paling mandiri di 
Indonesia dengan cost recovery rate pada 2018 sebesar 87 persen. 
Meningkatnya angka IKM tersebut menandakan bahwa berbagai 
inovasi pelayanan dan konsep baru perumahsakitan modern yang 
dijalankan RSUD dr. Iskak Tulungagung mampu meningkatkan 

kepuasan bagi para pasien dalam menerima pelayanannya.  
Bahkan perubahan pola pembiayaan terhadap layanan 
kesehatan dari mandiri ke JKN sama sekali tidak menggangu 
layanan bagi para pasien. Sekalipun sejak Juli hingga jelang 
akhir tahun 2019, BPJS kesehatan selaku operator JKN memiliki 
tunggakan pembayaran klaim rumah sakit, dengan nominal 
mencapai Rp 50 miliar lebih.
RS TERbAIK DuNIA

Ketulusan dan komitmen penyelenggaraan layanan 
kesehatan yang murah-terjangkau tanpa mengabaikan 
standar mutu atau kualitas pelayanan rupanya mendapat 
apresiasi nasional dan internasional. Berbagai penghargaan 
mengiringi perjalanan RSUD dr Iskak, Tulungagung seiring 

inovasi-inovasi yang digulirkan untuk lebih mendekatkan 
produk jasa layanan kesehatan kepada masyarakatnya.
Selain program PSC yang kemudian dijadikan role model 
oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pelayanan 
kedaruratan terintegrasi yang dikembangkan Jakarta maupun 
daerah-daerah, RSUD dr Iskak selama dua tahun berturut 

(2018-2019) berhasil menyabet penghargaan pada gelaran 
Awarding TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional.
Program INSTAGRAM bahkan sukses menghantarkan rumah 
sakit daerah ini menjadi delegasi Indonesia di ajang United 
Nations Public Service Award 2017 di Maroko.  Dua tahun 
berikutnya, dr Supriyanto atas nama RSUD dr Iskak kembali 
diutus delegasi Indonesia di Forum Pengaugerahan Layanan 
Publik berskala internasional yang diselenggarakan PBB (United 
Nations Forum and Award/UNSPA) di Azerbaijan, 24-27 Juli 2019.
Terbaru, penghargaan luar biasa diberikan oleh 
International Hospital Federation (IHF) Congress and Award 
ke-43 di Oman, Uni Emirat Arab pada Jumat pekan lalu, 
8 november 2019. Di forum perkumpulan rumah sakit 
dunia itu, RSUD dr Iskak diganjar penghargaan Gold Award, 
sebagai rumah sakit terbaik untuk kategori IHF/Bionexo 
Excellence Award for Corporate Social Responsibility. Tim 

penilai IHF menempatkan RSUD dr Iskak, Tulungagung di 
atas Lembaga Kesehatan Dubai (Dubai Health Authority/
UEA) yang meraih Silver Award dalam forum tersebut.
Mengutip laman resmi IHF di http://worldhospitalcongress.
org, ada enam rumah sakit dari lima negara berbeda yang 
menjadi kandidat penerima penghargaan rumah sakit 

terbaik untuk kategori “IHF/Bionexo Excellence Award 
for Corporate Social Responsibility”. Selain RSUD dr Iskak 
Tulungagung dari Indonesia, ada Aster DM Healthcare 
dan Dubai Health Authority dari UEA, Auna dari Peru, KPJ 
Pasir Gudang Specialist Hospital dari Malaysia, dan Manila 
Doctors Hospital dari Filipina.
Piagam penghargaan dunia itu diterima langsung oleh 
Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr. Supriyanto 
Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes yang secara khusus 
diundang dalam Kongres Federasi Rumah Sakit se-Dunia 
atau International Hospital Federation (IHF) itu di Muscat, 

Oman, Uni Emirat Arab (UEA) pada 6-9 November 2019. 
Penyerahan penghargaan itu disaksikan oleh perwakilan 
direktur rumah sakit dari seluruh dunia yang hadir.
Kata Dokter Pri, demikian dr Supriyanto biasa disapa, 
penghargaan ini menjadi pengakuan internasional terhadap 
konsep baru manajemen perumahsakitan di RSUD dr Iskak 
Tulungagung yang disinergikan dengan inovasi layanan PSC 
(Public Service Centre). Inovasi ini pula yang mendasari 
penyelenggaraan perumahsakitan murah dan bermutu, 
serta bisa melayani 85 persen pasien BPJS di wilayah 
Provinsi Jawa Timur bagian barat sejak 2016.
Manajemen perumahsakitan yang efektif, efisien 
dan akuntabel membuat posisi RSUD dr. Iskak nyaris 
tak tergoyahkan. Meskipun, klaim pembayaran atas 
pertanggungan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan 
tertunggak hingga enam bulan.  “Kesehatan dan kesembuhan 
pasien menjadi prioritas tim medis RSUD dr Iskak. Perpaduan 
New Concept Management Hospital dengan program PSC 
dan prinsip social responsibility telah mengantarkan RSUD ini 

menjadi salah satu rumah sakit pilihan masyarakat dengan 
indeks kepuasan masyarakat 83,05 pada 2018,” tuturnya. (D/D)
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Prestasi RSUD dr Iskak meraih Gold Award dalam forum 
International Hospital Federation Congress and Award ke-43 di 
Oman, UEA pada 8 November 2019 tak bisa dilepaskan dari peran 
dan tangan dingin dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp. B, FINACS, 
M. Kes. Selaku kepala (direktur) rumah sakit, ia yang mendorong 
lahirnya berbagai inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan di semua lini produk layanan kesehatan RSUD dr Iskak. 
 
Apa saja sebenarnya yang sudah dia lakukan, dan bagaimana 
pemikirannya sehingga berhasil menghantarkan RSUD dr. Iskak 
sebagai rumah sakit terbaik dunia?”  Berikut penjelasan dr. 
Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M. Kes dalam format 
tanya jawab dengan tim reporter Medista:

Medista: Sebelumnya, selamat atas prestasi dunia yang barusan 
diraih. Sangat luar biasa. Boleh diceritakan, bagaimana perasaan 
bapak menerima penghargaan ini? 

Dr. supriyanto: Terima kasih. Ya, memang (terasa sangat) luar 
biasa. Mendapatkan penghargaan (award) sebagai manager 
rumah sakit terbaik sedunia tentu saja saya senang dan bangga 
karena bukan hanya sekadar mengharumkan nama institusi dan 
Kabupaten Tulungagung, tetapi juga negara Indonesia. 
 
Medista: Begitu ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Dir, apa saja sih yang 
sudah dilakukan RSUD dr Iskak melangkah (berprestasi) sejauh ini?

Dr. supriyanto: Sebenarnya terlalu panjang jika harus diurai ya. Tapi 
begini kira-kira ringkasnya bisa saya sampaikan. Sebagaimana kita 
ketahui bersama, akhir-akhir ini dunia penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan khususnya perumahsakitan di Indonesia sedang berada pada 
episode yang sangat tidak nyaman. Seluruh stakeholder (pemangku 
kepentingan) yang menjadi pelayan kesehatan publik terjebak dalam 
situasi chaos (kacau), masuk circulus virtiosus, Lingkaran setan. Mereka 
terkesan tidak tahu dan sama-sama merasa tahu jalan keluarnya. 
Imbasnya, yang terjadi kemudian adalah mereka saling melemahkan dan 
bahkan saling meniadakan. Terjadi kekacauan sistem kolaborasi. 

Medista: Kan sudah ada regulasinya? Ada lembaga yang 
berwenang melakukan kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan 
tata-regulasi layanan kesehatan dari pusat hingga daerah?
 
Dr. supriyanto: Idealnya begitu. Tapi (faktanya) siapa regulator, 
siapa operator, siapa “payer” (pembayar) tidak jelas. BPJS 
Kesehatan, Kementerian Kesehatan, DPR RI, Kementerian 
Keuangan, organisasi profesi kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, 
Lembaga Perlindungan Konsumen dan sebagainya, (semua) 
terlibat friksi yang kita semua tidak tahu kapan akan berakhir. 
 
Akibat dari kondisi yang demikian, kita semua bisa rasakan. 
Bukannya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tapi 
pemburukan dan kemunduran yang terjadi. Orang-orang terbaik 
bangsa ini mati muda karena serangan jantung yang sebenarnya 
bisa kita hindari. Terjadi peningkatan angka kematian ibu dan 

Sosok di Balik Sukses RSUD dr Iskak 

MENJADI TERBAIK DUNIA
Dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M. Kes
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anak, peningkatan jumlah kasus stunting (kekerdilan/
kurang gizi), indikator pelayanan kesehatan tidak 
pernah tercapai dan semakin meningkatnya gini rasio. 
Kesenjangan sosial ekonomi pun semakin melebar.

Kalau ini terus dibiarkan dan kita gagal konsen akan 
masalah ini, bukannya tidak mungkin “siklus kutukan” 
berupa siklus 30 tahunan kerusuhan sosial dan rasial 
akan terulang kembali. 

Medista: Lalu apa dong solusinya? 
 
Dr. supriyanto:  Menyadari akan hal inilah, kami 
bersama seluruh jajaran direksi RSUD dr. Iskak, 
Tulungagung berkomitmen untuk melakukan 
berbagai inovasi bidang pelayanan maupun yang 
bersifat keadministrasian.  Tujuannya adalah untuk 
efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan berbagai inovasi 
perbaikan di semua lini managemen rumah sakit, tanpa 
mengorbankan indikator mutu capaian rumah sakit. 

Medista: Caranya ?

Dr. supriyanto: Ya kita harus berupaya sedemikian 
rupa agar tidak menjadi korban peraturan perundang-
undangan yang sering berubah dan bahkan justru 
menyulitkan, dengan tanpa menabrak/melanggar 
undang-undang itu sendiri.  
Ada filosofi Jawa, ‘lolos ing selaning garu’. Tidak 
basah biar pun berjalan di tengah hujan dan tidak 
terluka walaupun berjalan di tengah hujan anak 
panah. Dalam situasi yang complicated seperti ini 
harus tetap bisa menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan yang prima dan komprehensif kepada 
masyarakat, dengan metode pelayanan yang efektif, 
efisien, namun tanpa menanggalkan kaidah mutu dan 
standar pelayanan terbaik.

Medista: RSUD dr Iskak mampu keluar dari situasi 
yang serba complicated itu ya?

Dr. supriyanto: Ya nyatanya RSUD dr. Iskak Tidak 
punya hutang jasa medis maupun biaya operasional, 
tanpa suntikan anggaran bermakna dari pemerintah 
pusat maupun daerah. RSUD dr. Iskak sejauh ini tetap 
mampu memberikan pelayanan kesehatan gratis 
unlimited (tidak terbatas) bagi pasien tidak mampu 
non-kartu BPJS Kesehatan atau KIS. Padahal rumah 
sakit tipe B pendidikan dan juga sebagai rumah sakit 
rujukan regional untuk wilayah Jawa Timur bagian barat 
daya, RSUD dr. Iskak mengampu lima kabupaten/kota 
sekaligus, mulai dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten/
Kota Blitar, Tulungagung dan Trenggalek. Kami mampu 
keluar dari masa-masa sulit sebagaimana yang dialami 
oleh seluruh rumah sakit di Indonesia.  
RSUD dr Iskak Tulungagung bahkan menjadi satu-
satunya rumah sakit rujukan regional di Indonesia 
tidak pernah mendapatkan dana pembinaan dari DAK 
(Dana Alokasi Khusus) Kementerian Kesehatan. 

Medista: Jadi itu (semua) yang kemudian 
menghantarkan RSUD dr Iskak meraih penghargaan 
di berbagai ajang, bahkan hingga level internasional 
seperti barusan diraih? 
 
Dr. supriyanto: Buah dari semua itu, kini RSUD dr. 
Iskak Tulungagung berhasil menjadi satu-satunya 

rumah sakit pemerintah yang paling mandiri. Tidak 
menggantungkan anggaran operasionalnya pada 
anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai 
penghargaan tingkat lokal, regional, maupun nasional, 
dari lembaga pemerintah maupun swasta, antara lain 
“MarkPlus Hermawan Kertajaya” pun pernah diraih. 
Forum Congress and Award International Hospital 
Federation (IHF) ke-43 yang diadakan di Oman 
Convention and Exhibition Centre, Muscat pada 8 
November 2019, pukul 11.00 waktu Oman, menjadi 
sesuatu yang sangat bersejarah bagi RSUD dr Iskak, 
maupun dunia perumahsakitan Indonesia secara 
umum. Meraih Gold Award, penghargaan tertinggi 
perumahsakitan dunia mengalahkan negara maju di 
Amerika, Eropa, dan lain-lain untuk kategori Corporate 
Social Responsibility, adalah sesuatu yang luar biasa 
membanggakan bagi kami. 

Medista: Memang apa istimewanya RSUD dr. Iskak 
Tulungagung sehingga mampu menjadi “jangkar” 
Kabupaten Tulungagung dan memenangi serta menjadi 
bintang di forum tertinggi masyarakat rumah sakit dunia? 
 
Dr. supriyanto: Jawabannya ada di New Concept 
Hospital Management yang dipadukan dengan 
sistem PSC (Public Safety Centre). Jadi dalam hal ini, 
RSUD dr Iskak harus bisa hadir sebagai kepanjangan 
tangan Negara. Dengan menjadikannya sebagai 
pusat keselamatan, keamanan, dan kenyamanan 
masyarakat secara terpadu berbasis teknologi 
informasi tingkat tinggi yang merupakan inovasi dari 
kami, menjadi jawaban atas prestasi tersebut.  
Kuncinya ada di New Concept Hospital Management 
berkarakter Low Cost, High Quality and Hospital Social 
Responsibility. Ini merupakan rohnya JKN (Jaminan 
Kesehatan Nasional) menjamin penyelenggaraan 
perumahsakitan yang murah dan berkualitas tinggi. 

Implementasinya ada di ‘PSC system’ (yang juga 
sudah diadopsi oleh Kemenkes RI menjadi program 
nasional) berkolaborasi dengan puskesmas, PMI, sarana 
kesehatan lainnya serta Masyarakat Peduli Bencana 
Tulungagung (BaSARTa) dalam sebuah networking, 
breaking through the hospital wall. Hal ini memungkinkan 
manajemen rumah sakit bisa melakukan monitoring 
kesehatan masyarakat secara langsung. Mereka juga 
bisa menerima permintaan dan mengirimkan bantuan 
kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat 
berupa bantuan penanganan kesehatan saja maupun 
berkolaborasi dengan departemen yang lain, kepolisian, 
dinas kebakaran, maupun badan penanggulangan 
bencana daerah dan lain lain.

Medista: Ini ada jaminan masyarakat di semua level 
ekonomi bisa mengakses layanan kesehatan di RSUD 
dr. Iskak? 
 
Dr. supriyanto: Seluruh masyarakat bisa mengakses 
pelayanan ini selama 24 jam, tanpa diskriminasi 
sosial, ras, agama, maupun status ekonomi. 
Semuanya gratis bagi tidak mampu. Secara virtual 
wilayah tugas dan tanggung jawab rumah sakit tidak 
terbatas di dalam lingkungan rumah sakit tapi meliputi 
seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Bahkan 
saat ini, untuk serangan jantung sudah mencakup 
kabupaten/kota yang diampu oleh RSUD dr. Iskak 
Tulungagung.  (D/D)
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BERBAGAI inovasi yang 
dilakukan RSUD dr Iskak 

banyak mendapat ganjaran 
penghargaan. Bukan sekedar 

apresiasi, inovasi ini juga 
memberikan manfaat 

langsung ke masyarakat. Tak 
heran banyak rumah sakit 

maupun kepala daerah yang 
studi banding ke RSUD dr 

Iskak Tulungagung. 

Salah satunya adalah Pengurus 
Persatuan Rumah Sakit Seluruh 
Indonesia (PERSI) Daerah Khusus 
Ibukota (DKI) Jakarta dan PERSI 
Jawa Timur. Dua organisasi PERSI 
ini mengunjungi rumah sakit milik 
Pemkab Tulungagung pada Kamis 
(19/9/2019), demi belajar  strategi 
memberikan layanan kesehatan di 
era Jaminan Kesehatan nasional-
Kartu Indonesia Sehat (JKn-KIS). 

menurut Ketua PERSI DKI Jakarta, 
dr Koesmedi Priharto, Sp.oT, m.Kes, 
FICS, FAPoA, terjadi perubahan 
yang besar pada layanan kesehatan 
era JKn-KIS. Setiap daerah 

punya karakteristik, budaya dan 
keadaannya. RSUD dr Iskak dianggap 
telah berhasil menghadirkan solusi 
layanan kesehatan, sesuai kondisi 
wilayah dan karakter masyarakatnya.

“Kami dari organisasi rumah sakit, 
ada kewajiban untuk sharing. Apakah 
model di Tulungagung ini bisa 
diadopsi di tempat lain,”  ujar dr 
Koesmedi. 

Lanjut Koesmedi, ada sesuatu yang 
bagus dalam pelayanan RSUD dr 
Iskak dan bisa diambil contoh. 
materi ini bila dimodifikasi, atau 
dipelajari lebih dalam lagi, dan 
diduplikasi di lain daerah.  Secara 

METROPOLITAN PUN 

BELAJAR KE TULUNGAGUNG
STUDI BANDING PERSI DKI JAKARTA DAN PERSI JATIM KE RSUD DR. ISKAK TULUNGAGUNG
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Saya inginnya 
ada dukungan 
langsung dari 

kepala daerah masing-
masing. Sebab perubahan 

layanan rumah sakit 
daerah, tidak akan terjadi 

tanpa peran kepala 
daerah.” 

khusus Koesmedi memuji layanan 
kedaruratan RSUD dr Iskak. 
 
“Rumah sakit di daerah punya 
layanan kedaruratan seperti ini, 
saya nilai sangat bagus,” ujar dr 
Koesmedi, usai meninjau IGD. 
 
Sebelumnya RSUD dr Iskak menjadi 
rumah sakit terbaik dalam BPJS 
Award, dalam kategori rumah 
sakit tipe B.  Dokter Koesmedi 
adalah salah satu juri yang menilai 
rumah sakit dari seluruh Indonesia.  
mantan Kepala Dinas Kesehatan DKI 
Jakarta ini memuji RSUD dr Iskak, 
karena sudah membentuk  jejaring 
komunitas dengan puskesmas dan 
RS swasta. Jejaring ini yang bisa 
menekan biaya dan menyelesaikan 
masalah pasien.  

PERSI hanya sebagian lambaga 
yang studi banding ke RSUD dr 
Iskak Tulungagung. Sejumlah 
kepala daerah juga belajar soal 
pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat dan pembebasan biaya 
perawatan bagi pasien inap.  Dua di 

antaranya adalah Bupati malang, Drs. 
H.m. Sanusi, mm dan Bupati Labuan 
Batu, Sumatera Utara, H Andi 
Suhaemi Dalimonte S.T, m.T.

Hm Sanusi mengatakan, pelayanan 
RSUD dr Iskak  nantinya akan 
diterapkan di RSUD Kanjuruhan 
di malang secara bertahap. mulai 
dari pelayanan emergency, layanan 
medis, kecepatan menangani 
pasien, dan ketersediaan tenaga 
medis. Secara terus terang, Hm 
Sanusi mengaku pihaknya juga 

harus belajar masalah  kebersihan 
rumah sakit,  pelayanan dan 
pendapatan.

Sementara H. Andi Suhaemi 
Dalimonte S.T, m.T mengaku 
tertarik dengan RSUD dr Iskak, 
karena banyak mendapat 
penghargaan nasional dan 
internasional. Salah satu yang 
disebutnya adalah sebagai The 
Inspiring and Innovative Hospital 2018. 
Hal ini dikarenakan RSUD dr Iskak 
Tulungagung sukses melakukan 
berbagai  inovasi berbasis digital 
dalam pelayanan.

Semua inovasi itu mampu 
mengoptimalkan pelayanan rumah 
sakit. Atas dasar itu, Bupati Labuan 
Batu datang melihat langsung ke 
RSUD dr Iskak. nantinya ilmu dari 
RSUD dr Iskak  akan  ditularkan di 
RS Rantau Prapat. 

Direktur RSUD dr Iskak 
Tulungagung, dr Supriyanto 
Dharmoredjo, Sp. B FInACS, 
mengatakan pihaknya harus 
membuat jadwal pelayanan studi 

banding. Karena banyaknya 
permohonan, dr Pri (demikian dr 
Supriyanto akrab disapa),  banyak 
menggabungkan kunjungan 
studi banding, sehingga dalam 
satu kesempatan bisa melayani 
beberapa lembaga.

“Saya inginnya ada dukungan 
langsung dari kepala daerah 
masing-masing. Sebab perubahan 
layanan rumah sakit daerah, tidak 
akan terjadi tanpa peran kepala 
daerah,” ujar dr Pri.

Lebih lanjut, dr Supriyanto 
menyebut bahwa peralihan model 
layanan kesehatan yang lama ke 
BPJS Kesehatan laksana kawah 
Chandradimuka.  Selama lima 
tahun semua ramai, antara BPJS 
Kesehatan dengan rumah sakit, 
rumah sakit dengan dokter, dokter 
dengan dokter bahkan lintas 
kementerian.  namun RSUD dr 
Iskak berhasil keluar dari ribut-ribut 
kawah Chandradimuka tersebut, 
dengan mengusung konsep baru. 
 
“Kalau dalam cerita, siapa yang bisa 
keluar dari kawah Chandradimuka 
akan sakti. Rumah sakit ini sudah 
berhasil keluar,” tutur dr Supriyanto. 
Hasilnya  RSUD dr Iskak 
menelurkan konsep baru 
layanan perumahsakitan dengan 
konsep  “hospital without wall 
comprehensive” (rumah sakit tanpa 
‘tembok’ halangan komprehensif/
menyeluruh).  Konsep itu 
mempunyai karakter  “Low Cost 
High Quality  and Social Responbility”. 
Berbiaya murah namun  (layanan) 
bermutu tinggi dan (memikul) 
tanggung jawab sosial.  Konsep 
ini dianggap baru dalam model 
perumahsakitan di Indonesia. 

“Konsep baru ini sebenarnya 
yang menjadi roh dari Jaminan 
Kesehatan nasional (JKn). Konsep 
ini menjamin penyelenggaraan 
perumahsakitan yang murah dan 
berkualitas tinggi,” tegas dr. Pri.

Berkat inovasi inilah, dr Supriyanto 
mendapat penghargaan sebagai  
manager Rumah Sakit terbaik 
sedunia, di ajang  konggres 
dan penghargaan International 
Hospital Federation (IHF) ke-43, 
di muscat, oman. RSUD dr Iskak 
Tulungagung menjadi yang terbaik 
untuk kategori Corporate Social 
Responsibility.  (D/D)
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BIcARA, dan ceritakanlah. Tips sederhana ini 

menjadi poin penting yang disampaikan tim Promosi 

Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD dr Iskak, 

Tulungagung saat melakukan penyuluhan dalam 

rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa se-Dunia 

atau World Mental Health Day, 10 oktober 2019.

mengambil tempat di area tunggu pasien depan poli 

klinik psikiatri RSUD dr Iskak, tim PKRS menghadirkan 

dr, Predito Prihantoro, Sp.KJ, seorang dokter spesialis 

kesehatan jiwa andalan RSUD dr Iskak. Dan di 

hadapan puluhan pasien dan keluarga pasien yang 

duduk di area tunggu pasien, dr. Predito mengupas 

8 ciri gangguan jiwa pada individu seseorang yang 

harus dikenali masyarakat. Ulasan itu sesuai tema 

yang diangkat, yakni Mental Health Promotion and 

Suicide Prevention atau Promosi Kesehatan Jiwa dan 

Pencegahan Bunuh Diri .

Acara yang di buka oleh Kepala Bidang Pelayanan 

medis dan Keperawatan dr. Zuhrotul Aini, Sp.A, 

beserta tim PKRS itupun mendapat sambutan 

antusias para pengunjung. Jika sudah mengenali 

tanda awal seseorang memiliki kerentanan bunuh 

diri, luangkan waktumu barang 40 detik untuk 

berbincang. 40 Seconds Of Action.  meski singkat, 

40 detik waktu yang kita gunakan untuk sekedar 

menyapa dan berbicara dengan seseorang yang 

berisiko melakukan tindakan suicide atau bunuh 

diri bisa menyelamatkan nyawa orang tersebut dari 

kematian yang sia-sia. Ingat, jangan pernah pandang 

remeh orang yang sedang mengalami depresi 

kejiwaan/mental di sekitarmu. menjadilah orang 

yang peka dan peduli! (*) 
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DEPRESI
Picu Bunuh Diri

Bunuh diri bisa terjadi pada beberapa 

situasi, misalnya pada individu yang 

mengalami gangguan depresi, 

gangguan afektif bipolar, skizofrenia 

dan gangguan kepribadian. Bunuh 

diri dilakukan karena mereka merasa 

bersalah, putus asa, dan memikirkan 

masa depan yang suram. 

KEINGINAN dan tindakan bunuh diri 

juga bisa dilakukan akibat individu 
merespon halusinasi. Bagi individu 
yang mengalami depresi, bunuh 
diri dilakukan untuk mempercepat 

kematian dengan harapan bisa 

membebaskan dirinya dari “nyeri 
kehidupan” dan mengurangi beban 
penderitaanya.
Pada penyakit skizofrenia, bunuh diri 

dilakukan karena individu merespon 
atau menuruti isi halusinasinya agar 
mengakhiri kehidupannya. Pada 
individu yang mengalami Gangguan 
Kepribadian Ambang, bunuh diri 
dilakukan karena pola pikir yang dalam 
menghadapi permasalahan kehidupan 

kurang lentur (kurang adaptif) sehingga 
mudah marah dan putus asa.

Pada situasi lain, individu yang  berpotensi 
melakukan bunuh diri adalah penderita 

penyakit kronis, kondisi fisik yang buruk 
atau kecacatan, riwayat tindakan bunuh 
diri sebelumnya, peristiwa kehidupan 
yang negatif (menyakitkan), dan masa 
anak-anak yang mengalami abuse/ 
neglect atau terabaikan, riwayat keluarga 
dengan gangguan psikiatri, depresi 

sedang/berat, hopelesness (tidak ada 
harapan), penyalahgunaan alkohol/
obat-obatan, kecemasan. Selain itu, 
risiko bunuh diri juga bisa muncul ketika 
seseorang melihat secara langsung / 
melalui media elektronik orang yang 
melakukan tindakan bunuh diri dan 

pada LGBT (lesbian, gay, biseksual, 

transgender).
LGbT RENTAN buNuH DIRI

Sebuah studi yang diterbitkan 
dalam jurnal ilmiah JAMA Pediatrics 
mengumpulkan data dari beberapa 

penelitian sebelumnya tentang 
LGBT, terungkap bahwa remaja yang 
mengalami gangguan orientasi seksual 
ini hampir enam kali lebih berisiko 
melakukan percobaan bunuh diri 
dibanding individu normal lainnya.
Dalam studi penelitian itu, disimpulkan 

bahwa seorang remaja LGBT secara 
keseluruhan memiliki kerentanan 3,5 
lebih tinggi dalam percobaan bunuh diri 
dibanding mereka yang heteroseksual. 
Sedangkan individu yang memiliki 
orientasi seksual transgender, misalnya, 
mereka memiliki skala kerentanan 

sebesar 5,87, gay dan lesbian berada 

di kisaran angka kerentanan 3,71, 
dan biseksual sebesar 3,69 kali dalam 
percobaan bunuh diri.
Psikiater RSUD dr. Iskak, dr. Dito secara 
khusus mengurai sebab-sebab tingginya 
potensi/risiko bunuh diri pada individu 
yang mengalami disorietasi seksual, 
LGBT.  Menurut dia, ada beberapa 
alasan yang menyebabkan LGB T rentan 
terhadap bunuh diri. 

LGBT sendiri merupakan salah satu 
gangguan orientasi seksual. Menurut dr. 
Dito, LGBT kemungkinan terjadi setelah 
adanya pengalaman seksual masa lalu 
yang tidak meyenangkan, seperti pernah 
menjadi korban pelecehan seksual 
di masa anak-anak. LGBT terjadi dan 
dipengaruhi pula oleh pola asuh dalam 
keluarga, terutama di masa anak-anak. 

“Pola asuh yang tidak sehat itu 
berpotensi menjadikan individu 
mempunyai coping mechanism yang 
tidak sehat. Hal itu menyebabkan individu 
menjadi mudah cemas, depresi, putus 

asa, frustasi bila keinginannya tidak 
dituruti dan sebagainya,” ujar dr. Dito, 
Psikiater yang hobi mengumpulkan 
barang-barang antik ini. 

Mekanisme koping adalah cara/ pola yang 
dilakukan individu dalam menghadapi 
masalah, menyesuaikan diri pada 
perubahan kehidupan, serta respon 
terhadap situasi yang mengancam.
Seorang LGBT yang sedang bermasalah 
dengan pasangannya akan cenderung 
agresif atau depresi. Hal itu karena masalah 
dengan pasangan LGBT dipandang 
sebagai beban berat baginya. Dia akan 
sangat sulit terbuka dengan orang lain, 
terutama kepada yang non-LGBT. Selain 
juga persaingan dalam dunia LGBT sebagai 
komunitas tertutup sangat ketat.
Kondisi-kondisi inilah yang membuat 
seorang LGBT menjadi rentan depresi. 
Mereka merasa sendirian, tidak ada 

teman yang bisa mengerti, canggung 
untuk terbuka dengan teman-teman 

di luar komunitasnya, merasa tidak 

dr. Predito Prihantoro, Sp.KJ, 

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa                                     
di Poli Psikiatri RSUD dr. Iskak
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ada harapan lagi sehingga akan rentan 

melakukan tindakan bunuh diri.

Dalam situasi yang begitu, langkah 
pencegahan yang harus dilakukan untuk 
memberi perhatian adalah Stay Stay With 
Patient. Selalu ada dekat/ disamping pasien. 
Jangan biarkan mereka sendirian. Jika kita 
tidak bisa untuk bersamanya, maka carikan 
orang lain yang bisa untuk menemani orang 
yang ingin bunuh diri. 
Selain itu, untuk menghalangi seseorang 
yang berencana melakukan bunuh diri 
bisa dilakukan dengan cara persuasif 
dan pendekatan psikologis. Misal 
dengan bersikap simpatik. Mencoba 
memahami masalah yang dia alami, 
dan mendengarkan dengan empati apa 

yang menjadi keluhan atau curahan 
hatinya dengan panuh perhatian. 
Tunjukkan padanya bahwa kita bersedia 
mendengarkan permasalahannya, 
meskipun itu adalah masalah yang 
sangat menyakitkan.
“Jika pasien menghilang, kita 
harus mencarinya. Usahakan terus 
menghubunginya. Sediakan waktu 
untuknya dan dorong dia untuk mencari 

bantuan profesional. Bekerja sama 
dengan pihak lain yang bisa membantu,” 
ucap dr Predito. 
Dan terakhir yang harus diingat, lanjut 
dia, hindari penggunaan diksi atau 

pernyataan yang bersifat menyalahkan 
atau menghakimi. Hal tersebut hanya 
akan membuat dia semakin tenggelam 

dalam jurang depresi dan keputusasaan, 

sehingga meningkatkan risiko bunuh 
diri. (J/D)

TANDA- TANDA                      
SESEORANG INGIN                  

buNuH DIRI ANTARA LAIN:

1. Mengancam untuk menyakiti 
atau mengakhiri hidup

2. Mencari cara / akses (obat-
obatan, senjata, insektisida 
dan sejenisnya) untuk 
melakukan tindakan bunuh 
diri.

3. Membicarakan / mencari 
tahu seputar kematian, 
penderitaan dan bunuh diri

4. Terlihat murung / putus asa

5. Terlihat sangat marah

6. Menarik diri dari teman, 
keluarga dan masyarakat

7. Kecemasan / agitasi

8. Sulit tidur atau jumlah tidur 
berlebihan

9. Suasana hati yang berubah.

10. Tidak ada alasan untuk 
hidup/ tidak memikirkan 
tujuan hidup

AKSI 

KUNCI 

DALAM MENGHADAPI 

SESEORANG YANG 

HENDAK buNuH DIRI

ASK     
(BERTANYA):                

Jika kita 
mendengar 

seseorang hendak 
melakukan bunuh 

diri, segera 
tanyakan langsung 
untuk membuka 
jalan yan lebih 

luas dalam             
membantu

KEEP SAFE: Selalu 
mendampingi seseorang 

yang diduga hendak 
bunuh diri adalah upaya 

yang sangat baik.

cONNEcT: 
Hubungi tenaga 

profesional untuk 
penanganan lebih 
lanjut melalui IGD 

RSUD dr. Iskak, 
PCC, Poli Psikiatri, 

Puskesmas 
terdekat.

HAl-HAl yANg                                   
HARuS DILAKuKAN 

JIKA MuNcuL 
KEINGINAN                     

uNTuK buNuH DIRI: 

1. Segera mencari 
orang atau teman 
yang dipercaya untuk 
menemani

2. Jauhkan tali, benda 
tajam, dan obat-obatan 
yang berpotensi menjadi 
sarana bunuh diri

3. Segera 
hubungi PSC 
atau PCC 
(Psykiatric  
Crisis Center) 
melalui nomor 
telepon (0355) 
320 119.
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Tuberculosis (TB) masih 
menjadi penyakit menular 

dengan angka kasus tertinggi 
penyebarannya di Indonesia. 

Bahkan, Indonesia tercatat 
menjadi yang tertinggi ke-3 

sebagai negara endemis 
penyakit mematikan ini. 

TIDAK kurang 10 juta jiwa 
meninggal akibat TB di seluruh 
dunia. Berdasarkan data organisasi 
Kesehatan Dunia (WHo), kasus TB 
di Indonesia mencapai 842.000 
penderita. Sebanyak 442.000 
pengidap TB melapor dan sekitar 
400.000 lainnya tidak melapor atau 
tidak terdiagnosa. 

Penderita TB tersebut terdiri 
atas 492.000 laki-laki, 349.000 

perempuan, dan 49.000 anak-anak. 
Pada 2017, sebanyak 116.000 
jiwa meninggal akibat penyakit 
TB, termasuk 9.400 jiwa pengidap 
HIV yang terjangkit TB.  Kasus TB 
di Indonesia berada di urutan ke 
tiga terbesar dunia, setelah India 
yang mencapai 2,4 juta kasus dan 
Tiongkok 889.000 kasus.

masih menurut data WHo, kasus 
TB di Indonesia terbesar akibat 
merokok, kurang gizi, diabetes, 
dan mengonsumsi alkohol. 
Kejadian TB di Indonesia pada 
2017 sebesar 319 kejadian per 
100.000 populasi.

TB disebabkan oleh bakteri jenis 
mycobacterium tuberculosis. 

Dokter spesialis paru dari RSUD 
dr Iskak, dr mohamad Arfi, Sp.P. 
menjelaskan, penyakit paru pada 
dasarnya dapat disembuhkan 
dan jarang berakibat fatal jika 

penderita mengikuti saran dari 
dokter. Prinsip utama pengobatan 
TB ini, kata dia,  adalah patuh 
untuk minum obat selama jangka 
waktu yang dianjurkan dokter, 
minimal 6 bulan  untuk TB So 
(sensitif obat). Adakalanya bakteri 
TB menjadi kebal (resisten) 
terhadap antibiotik, atau disebut 
TB Ro (resisten obat). 

Bakteri dikatakan resisten jika 
mereka sudah kebal dan tidak 
terpengaruh oleh pengobatan TB. 
Bakteri penyebab TB umumnya 
resisten terhadap dua jenis 
obat TB, yaitu rifampicin dan 
isoniazid dengan atau tanpa 
obat antituberkulosis lainnya, 
yang disebut sebagai multidrug 
resistance-tuberculosis (mDR-TB).

Pada kondisi yang lebih parah, 
kuman tidak hanya resisten 
terhadap pengobatan TBC lini 
pertama tersebut. Kuman juga kebal 
pada pegobatan  lini ke dua, yang 
disebut  extensively drug resistant- 
tuberculosis (XDR-TB). Resistensi bisa 
disebabkan oleh pengobatan yang 
terputus, jadwal minum obat yang 
tak teratur, dan lainnya. 

Akibatnya pengobatan TB menjadi 
sangat sulit. Untuk penderita yang 
sudah kebal dengan kombinasi 

RSUD dr. Iskak 
DI TENGAH UPAYA MENEKAN 

LAJU KASUS TUBERCULOSIS

dr. Mohamad Arfi, Sp.P

Spesialis Paru dan Pernapasan

16/  2019 / III - RSUD dr Iskak Tulungagung

LINIKK

SARAnA InFoRmASI DAn KomUnIKASI RUmAH SAKIT



LINIKK

obat tersebut, akan menjalani pengobatan dengan 
kombinasi obat yang lebih banyak dan lebih lama. 
Lama pengobatan dapat mencapai 18-24 bulan.

“Selama pengobatan, penderita TB harus rutin 
menjalani pemeriksaan dahak untuk memantau 
keberhasilannya.  Prioritas utama untuk menangani 
resistensi obat adalah, mencegahnya  lewat 
pengobatan TB yang tepat dan teratur, serta 
pengawasan yang baik,”  ujar dr m. Arfi, Sp.P.

Ada dua (2) jenis pengobatan untuk TB Ro, yaitu  
dengan obat oral (diminum) yang membutuhkan 
waktu hingga dua tahun, dan melalui injeksi. 
namun pengobatan secara injeksi tidak boleh lagi 
dilakukan, terhitung mulai awal 2020. Sebab untuk 
pengobatan injeksi, pasien harus menerima injeksi 
setiap hari selama enam (6) bulan.

“Pengobatan jenis ini membuat pasien merasa 
keberatan dan menimbulkan efek samping seperti 
gangguan pendengaran, gangguan elektrolit dan 
timbul bisul. maka nanti pengobatanya diganti oral 
semua,” lanjut dia.

RSUD dr. Iskak Tulungagung dalam hal ini menjadi 
rumah sakit rujukan pengobatan TB dari wilayah 
sekitarnya, seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar dan Kediri. 
Untuk biaya pengobatan TB sepenuhnya ditanggung 
pemerintah. Jika pun ada yang mandiri, nantinya akan 
ditanggung oleh pembiayaan dari luar negeri seperti 
KnCV (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging), 
organisasi TB nirlaba dari Belanda.

Sejak awal beroperasi pada tahun 2016 sudah 
ada sekitar 90 pasien TB Ro yang ditangani. Dari 
jumlah itu 28 di antaranya sudah dinyatakan 
sembuh. Atas keberhasilanya mengobati TB 
Ro, tahun 2019 ini RSUD dr.  Iskak menerima 
penghargaan sebagai pelayanan terbaik di 
Jawa Timur dari KnCV.

TB mempunyai gejala seperti batuk selama 
lebih dari tiga (3) minggu, berkeringat 
pada malam hari tanpa sebab yang jelas, 
penururan berat badan yang drastis, 
demam dan menggigil hingga batuk 
berdarah. Agar penyebaran TB tidak meluas, 
maka harus ditemukan pengidap TB. 

Pencegahan bisa dilakukan dengan menemukan 
akar permasalahan (penderita TB). Saat diketahui 
ada penderita TB, maka orang-orang terdekatnya juga 
diperiksa dahaknya untuk memastikan penularannya. 
Setelah itu diobati sehingga memutus penularan 
bakteri TB. 

Selain itu masyarakat harus menjaga pola hidup 
sehat. Dengan hidup sehat diharapakn bakteri TB 
tak lagi hidup dalam tubuh. (J/D)

DATA PASIEN TB YANG DITANGANI RSUD DR ISKAK TULUNGAGUNG.

NO. TAHUN PASIEN BARU PASIEN SEMBUH DO (PUTUS OBAT) MENINGGAL

1. 2016   2 - 1 -

2. 2017 25   3 2   3

3. 2018 34 - 2 10

4. 2019 29 25 4   5

JUMLAH 90 28 9 18
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PERANAN apoteker dalam dunia jasa layanan medis ibarat 
pasukan khusus penyedia logistik persenjataan dalam 
manajemen kemiliteran. Kendati memiliki skuad militer 
yang lengkap dan pasukan khusus hebat, namun jika tidak 
didukung logistik persenjataan yang baik, mereka hanya 
akan babak belur dalam situasi peperangan.

Pun demikian halnya dengan peran apoteker dalam 
industri jasa layanan medis.  Tim apoteker lah yang menjadi 
penopang kinerja dokter bersama tim perawatnya.  Jika tim 
apoteker solid, manajemen pengelolaan obat mereka baik, 
proses layanan kesehatan kepada pasien (masyarakat) pun 
menjadi lebih efisien dan efektif. Demikian pula sebaliknya. 

Para pemerhati masalah kesehatan bahkan menyebut  
tugas apoteker sama pentingnya dengan tugas dokter. 
Kedua profesi medis ini selalu berdampingan dan 
melengkapi. Jika tugas dokter lebih pada memeriksa 
dan mengobati, tugas apoteker lebih pada meracik dan 
menyiapkan sediaan obat bagi pasien.

Apoteker berperan penting dalam menjaga kualitas obat dan 
memastikan penyimpanan obat dengan tepat. Apoteker juga 
fokus pada efektivitas serta keamanan penggunaan obat. 
Seorang apoteker memiliki tugas untuk mendistribusikan 
obat-obatan. Tak hanya bertugas di fasilitas kesehatan, 
apoteker juga bertugas di medan perang membantu tugas 
dokter, dan industri farmasi lainnya.

Untuk apoteker yang bertugas di rumah sakit, seperti halnya 
di RSUD dr. Iskak Tulungagung, tugas apoteker terikat dengan 
Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 72 tahun 2016 
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa ada dua kelompok 

besar pelayanan kefarmasian di rumah 
sakit. Pertama fungsi manajerial atau 

mengurusi logistik obat, dan kedua tentang layanan 
farmasi klinik.  Pelayanan manajerial kefarmasian lebih 
pada proses penyediaan obat dan alat kesehatan, yang 
diawali dengan perencanaan, pengadaan, penerimaan, 
penyimpanan, pendistribusian dan pemusnahan jika ada 
obat yang sudah kadaluwarsa.

Sedang layanan farmasi klinik ada 11 hal. Dari 11 itu, Kepala 
Instalasi Farmasi RSUD dr. Iskak, Binti muzayyanah, m.Farm.
Klin, Apt menjelaskan bahwa 10 poin layanan kefarmasian 
di antaranya sudah dilakukan oleh unit kefarmasian RSUD 
dr. Iskak, Tulungagung. Yakni mulai dari pengkajian dan 
pelayanan resep, penelusuran riwayat obat, rekonsiliasi  
obat, pelayanan informasi obat (PIo), konseling, visite, 
pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, 
evaluasi penggunaan obat dan dispensing (menyerahkan) 
sediaan steril.

Sementara yang belum bisa dilakukan ialah PKoD 
(pemantauan kadar obat dalam darah) lantaran masih 
belum punya laboratorium farmasi sendiri.

Khusus untuk pelayanan obat di RSUD dr. Iskak, pasien yang 
rawat inap tidak perlu mengambil obat di apotek. obat akan 
dihantar oleh petugas ke masing-masing pasien. “Jadi pasien 
tidak perlu mengambil obat di apotek, kami yang mengantar 
ke sana (pasien),” papar Binti muzayyanah.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan di 
rumah sakit yang baru dinobatkan sebagai rumah sakit terbaik 
dunia ini, sehingga keluarga pasien tidak perlu lagi bolak-balik 
mengambil obat di apotek.

Untuk pengantaran obat ini pihaknya ada petugas khusus 
(porter) dari apotek. obat akan dihantarkan ke loker 
obat pasien sesuai nama dan ruangannya. Jadi tidak 
perlu khawatir obat tertukar. “nanti di loker itu ada nama 
masing-masing pasien,” terangnya.

Selain itu, lanjut Binti muzayyanah, pihaknya juga 
menyediakan obat yang suntik dalam bentuk siap pakai, 
sehingga perawat tinggal menyuntikan obat itu pada pasien. 
namun layanan ini masih terbatas untuk shift pagi dan sore 
hari saja. Kalau untuk shift malam belum disediakan.

manajemen layanan keapotekeran itu dilakukan semata untuk 
mengurangi tingkat kesalahan pemberian obat pada pasien. 
Dan hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Pihaknya 
juga sudah mempunyai pelayanan obat untuk chemotherapy 
bagi penderita kanker (cytotoxic) sejak 2016. meski baru 
sebatas melayani rujuk balik dari RS tipe-A. namun dirinya 
memastikan tahun depan akan punya dokter onkologi 
(kanker) sendiri. “Protokol kemoterapinya itu dari mereka dan 
kita tinggal melanjutkan,” tutupnya.  (J/D)

Peran Apoteker
Di Industri Jasa Layanan Medis Rumah Sakit

LAYANAN Binti Muzayyanah, M.Farm.Klin, Apt

Kepala Instalasi Farmasi RSUD dr. Iskak
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KONDISI yang sangat kontras jika dibandingkan ‘wajah’ Poli 
Gigi RSUD dr Iskak saat ini dengan dukungan lima tenaga 
dokter (dua di antaranya dokter gigi spesialis) dan enam 
perawat. Dari kondisi yang sangat sederhana, kini telah 
berubah menjadi modern.

Perjalanan Poli Gigi RSUD Tulungagung (yang kemudian berganti 
nama menjadi RSUD dr. Iskak) itu tidak bisa dilepaskan dari 
peranan drg. Ani Susanti Soetedjo. Ya, dialah yang terlibat langsung 
dalam rintisan pelayanan Poli Gigi RSUD Tulungagung. Sebelum 
memasuki pensiun, drg. Ani Susanti terakhir menjabat sebagai 
Kepala Poli Gigi. Dia mulai berdinas pada 1974. Saat itu, Poli Gigi 
masih berada di gedung rumah sakit lama, di Jalan Pahlawan 
nomor 1 Tulungagung. 

Drg. Ani saat itu bertugas bersama drg. Poerwadi Joewono 
Wardojo dan drg. mafrukah noor. Selain itu hanya ada seorang 
perawat gigi dan seorang pembantu rawat gigi. Poli Gigi 
menempati  ruangan di paling belakang yang cukup besar, 
namun kondisinya lembab. 

Alat yang dipunyai saat itu hanya satu (1) dental unit, dua (2) 
unit dental chair atau kursi untuk operasi gigi (itupun satu di 
antaranya  rusak tidak dapat dinaikturunkan) dan satu (1) buah 
trap boor. Trap boor adalah alat untuk melubangi gigi yang 
digerakkan dengan cara  dipancal. “Instrumen gigi juga sangat 
sedikit. Tang cabut gigi yang ada hanya dua set untuk dewasa, 
dan satu set untuk gigi anak,” tutur drg. Ani Susanti dalam 
wawancara tertulis dengan tim medista. 

Kemudian ada instrumen untuk penambalan gigi, instrument 
untuk pembersihan karang gigi, chisel dan bethel (untuk operasi 
pengambilan gigi molar ke tiga yang tumbuh miring) serta alat 
untuk jahit bekas operasi. 

meski dukungan ruang dan peralatan serba terbatas, angka 
kunjungan pasien tergolong tinggi. Drg. Ani mengingat, rata-rata 
jumlah pasien yang harus mereka layani berkisar 80 orang per hari. 
Tingginya pasien karena saat itu belum ada Poli Gigi di puskesmas-
puskesmas. Satu-satunya puskesmas yang punya Poli Gigi hanya  
Puskesmas ngunut. Itupun hanya buka pada hari Rabu saja. Setiap 
Rabu pula drg. Ani bersama drg. mafrukah mengerjakan layanan 
kesehatan gigi di Puskesmas ngunut. Pagi menyelesaikan pasien di 
RSUD dr Iskak, pukul 11.00 WIB berangkat ke Puskesmas ngunut.

menyusul kemudian Puskesmas Kauman juga membuka Poli 
Gigi, khusus untuk Hari Selasa dan Kamis. Setiap Hari Senin 

PERJALANAN POLI GIGI 
DARI MASA KE MASA

SEMUA BERAWAL DARI 

RUANGAN LEMBAB 

NAN SEDERHANA

drg. Winidiastuti, Sp.Perio, 

Dokter di Poli Gigi                                  
RSUD dr Iskak.

ISTORIAH
SAAT awal-awal berdiri, poli khusus 
layanan gigi di RSUD Tulungagung 

pada 1970-an hanya dipunggawai  dua 
tenaga dokter gigi, dua tenaga perawat 

dan seorang pembantu perawat. 
Mereka harus berjibaku memberikan 

pelayanan pasien dengan latar belakang 
aneka masalah gigi, dengan segala 

keterbatasan yang ada saat itu. Mulai 
ruangan pelayanan yang  lembab dan 
terkesan apa adanya, hingga peralatan 

yang masih sangat sederhana. 
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dan Rabu, Selasa dan Kamis, menjelang siang drg. Ani dan 
drg. mafrukah keliling ke Puskesmas-Puskesmas. Alat yang 
dibawa adalah sebagian tang cabut gigi, karena puskesmas-
puskesmas itu belum memiliki.  

“Kira-kira tahun 1976, Puskesmas Kauman menjadi juara 
Puskesmas tingkat nasional, maka Poli Gigi-nya harus 
dibuka setiap hari. Sejak itu saya dinas di Puskesmas 
Kauman  selama delapan (8) tahun,” kenang drg Ani. 

Tahun 1978, drg. Ani kembali ditugaskan di  RSUD 
Tulungagung. Pada saat itu ruangan Poli Gigi sudah mendapat 
tempat berupa satu (1) gedung baru dengan tambahan satu 
(1) dental unit. Seiring dibukanya Poli Gigi di puskesmas-pus-
kesmas, dan bertambahnya dokter gigi, maka jumlah pasien di 
RSUD Tulungagung menurun. Layanan yang diberikan saat itu 
berupa penambalan gigi,  pencabutan gigi, operasi pengambilan 
gigi m-3 miring, pembersihan karang gigi, dan edukasi. 

Saat gedung baru RSUD Tulungagung dipindah ke lokasi saat 
ini, Poli Gigi dipindah ke  ruangan baru dengan suasana sekitar 
yang masih gersang, kosong dan berdebu. Di tempat baru, 
poli gigi mendapat tambahan  satu (1) dental unit,  lengkap 
dengan dental chair atau kursi operasi gigi dan high-speed 
boor (bor kecepatan tinggi). Bor kecepatan tinggi ini membuat 
layanan jadi lebih mudah serta cepat. 

Pada 1997-an, Poli Gigi RSUD 
Tulungagung mendapat 
tambahan seorang dokter 
gigi. Dia adalah drg. Dyah 
nurhandini, pindahan dari 
RSUD madiun. Saat itu drg. 
Dyah mendapat kesempatan 
mengikuti pelatihan bedah 
mulut sederhana selama tiga 
(3) hari di Bandung, Jawa Barat. 
Selesai pelatihan tersebut, 
RSUD Tulungagung mendapat kiriman alat bedah mulut 
sederhana dari pemerintah pusat. 

“Jadi pelayanan bedah mulut sederhana dapat dilaksanakan 
di RSUD Tulungagung. Sementara Poli Gigi juga mendapat 
bantuan  satu (1 ) set unit gigi yang canggih dari Bank Dunia. 
Karena itu jenis perawatan yang diberikan di Poli Gigi makin 
bertambah,” tutur dokter gigi lulusan UGm ini. 

Kemudian pada 1998-an, giliran drg. Ani mendapat 
kesempatan  mengikuti pelatihan rehabilitasi  gigi selama 
tiga (3) bulan di RSUP dr. Soetomo, Surabaya. Pelatihan 
ini  meliputi periodontologi, prothesa, perawatan syaraf gigi 
dan penambalan gigi. Beda dengan pelatihan di Bandung, 
setelah pelatihan tidak ada pemberian alat supaya dapat 
menerapkan materi yang diajarkan.

Karena itu rumah sakit berusaha menyediakan alat-alat 
semampunya. mulai untuk perawatan syaraf gigi, light-
cure (untuk penambalan dengan bahan composite) dan 
ultrasonic scaler (alat pembersihan karang gigi). Drg. Ani 
telah pensiun 12 tahun silam. Di masa akhir tugasnya, drg. 
Ani masih ingat, poli gigi kembali  mendapat satu (1) set 
dental unit beserta kursinya, sehingga pelayanan menjadi 
lebih cepat dengan adanya alat yang makin lengkap.

Bor kecepatan tinggi meminimalisasi rasa sakit dan 
mempercepat pelayanan kesehatan gigi. Jumlah dental 
unit awalnya ada tiga,  dua untuk tindakan umum dan satu 

untuk tindakan operasi gigi yang 
membutuhkan penanganan khusus.  
Kini sudah ada empat dental unit  
untuk tindakan sehari-hari, ditambah 
satu untuk tindakan khusus.  

Semua dental unit ini lebih modern.  
Tindakan  yang dilakukan oleh 
poli gigi ini awalnya terbatas, 
seperti odontektomi dan tindakan 
gigi abnormal. Odontektomi  
dapat didefinisikan sebagai 

prosedur pencabutan atau ekstraksi gigi.  Ekstraksi gigi 
adalah sebagai prosedur bedah mulut yang paling sering 
dilakukan, dan dapat menjadi salah satu prosedur yang 
paling sederhana sekaligus paling menantang secara teknis. 

Prosedur ekstraksi gigi dapat memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap status kesehatan mulut pasien. 
Tindakan pencabutan gigi juga memiliki dampak 
psikologis terhadap pasien, baik yang disebabkan karena 
pasien akan kehilangan giginya maupun pemahaman 
pasien terhadap prosedur tersebut.

Untuk mengetahui kondisi gigi atau citra gigi, Poli Gigi 
mempunyai rontgen gigi dan kamera intra-oral. Di poli ini, gigi 

miring atau gigi goyang tak perlu 
dicabut. Sebab Poli Gigi RSUD dr. 
Iskak sudah mempunyai spesialis 
konservasi gigi. 

“Dulu gigi yang berlubang 
dan infeksi harus dicabut. Kini 
gigi yang berlubang maupun 
mengalami infeksi, kalau 
memungkinkan masih bisa 
dipertahankan,” ujar dokter di 
Poli Gigi RSUD dr. Iskak, drg. 

Winidiastuti, Sp.Perio.

Spesialis kedua yang dimiliki oleh Poli Gigi ini adalah 
periodensia, yaitu diagnosa dan perawatan penyakit 
periodontal. Periodontal berkaitan erat dengan jaringan 
sekitar gigi, seperti jaringan pengikat gigi atau gusi. 
Gigi selain mempunyai fungsi untuk mengunyah, juga 
mempunyai fungsi estetika atau keindahan. 

Bisa dibayangkan jika gigi kita hitam-hitam atau tidak 
teratur, maka senyum kita juga tidak bagus. Ke depan akan 
ditambah lagi spesialis prosto atau penggantian jaringan 
yang rusak, seperti gigi rusak diganti dengan gigi palsu 
dengan variasi bahan dan teknologi yang berbeda. Sakit 
gigi bisa menurunkan kualitas hidup seseorang. 

Jika fungsi pengunyah terganggu, bisa mengakibatkan 
makanan tidak tercerna sempurna sehingga nutrisi 
tidak terserap maksimal. Kehilangan gigi tertentu juga 
mengakibatkan berkurangnya kualitas kemampuan bicara 
seseorang, sehingga pengucapan menjadi tidak sempurna.

“Jika kita kehilangan gigi tertentu, maka bisa mengubah 
kata  yang keluar,” tutur wanita berhijab ini. Untuk menjaga 
gigi agar tetap bagus, drg. Winidiastuti  berpesan agar 
melakukan perawatan gigi, seperti menggosok gigi sehabis 
makan dengan benar. Hindari makan-makanan manis 
yang berlebih dan segera periksa ke dokter jika mengalami 
keluhan, seperti nyeri pada gigi. (J/D)
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DENGAN inovasi ini, pasien dan keluarga 
pasien tidak lagi khawatir akan kehabisan 

cairan infus. Sebab 30 menit sebelum 
cairan habis, perawat akan datang dan 

memastikan semua berjalan sesuai 

prosedur. Inovasi ini meningkatkan kualitas 
pelayanan keperawatan di Paviliun Graha 
Hita Husada.

Kepala Paviliun Graha Hita Husada, Titin 
Supraptini S.Kep.Ners mengatakan, inovasi 
ini bermula dari hasil jajak pendapat yang 
dibuatnya.  Dari 195 keluarga pasien yang 
menjadi koresponden, 41 di antaranya 
mengatakan harus melapor saat cairan 
infus akan habis. Sedangkan sisanya 
mengatakan, perawat datang ke ruangan 

saat cairan infus akan habis.

“Pasien yang dirawat di Graha, 99 persen 
menggunakan infus. Jadi ada masalah jika 
saat akan ganti infus, keluarga pasien yang 
harus melapor,” ujar Titin.

 masalah ini kemudian sepakat diangkat 

untuk dicarikan solusi, sekaligus diikutkan 
lomba Kaizen. Titin mengungkapkan, 
awalnya ada 108 ide sesuai jumlah 
pegawai yang ada di Paviliun Graha Hita 
Husada. Namun jumlah itu diciutkan menjadi 
20, untuk diseleksi oleh sebuah tim kecil yang 
terdiri dari lima orang.

Tim memutuskan, solusi pengingat 
sebelum ganti cairan infus akan dijadikan 
produk inovasi dan dilombakan. Tim 
kemudian menunjuk Rori, salah satu 
perawat untuk mengaplikasikan ide 

itu dalam sebuah program. Inovasi ini 
diwujudkan dengan sebuah sistem alarm, 

yang akan menyala 30 menit sebelum 
cairan infus habis.

Secara teknis, setelah mengganti cairan 

infus, perawat akan menginput data. 
Mulai dari pukul berapa cairan diganti, 

kecepatan tetesan dan pukul berapa cairan 

akan habis. Alarm kemudian diset, 30 
menit sebelum cairan habis akan berbunyi. 
Perawat ruangan harus merespon alarm itu 
dan mendatangi kamar pasien. 

Jeda 30 menit ini akan dipakai perawat 
untuk memeriksa cairan infus pasien. 
Jika masih banyak, maka tetesannya akan 
dicepatkan, agar sesuai dengan petunjuk 

dokter. Perawat juga memastikan apakah 
cairan pengganti sudah ada di dalam loker 
pasien.

Jika belum, maka ada waktu untuk mencari 
ke apotek. Atau jika akan diganti jenis 
cairan lain, ada waktu untuk menghubungi 

dokter. Dengan cara ini pasien dan keluarga 
pasien tidak perlu lagi khawatir kehabisan 

cairan infus. “Sering kali keluarga pasien 
kan harus melekan hanya untuk berjaga-
jaga agar cairan infusnya tidak kehabisan. 
Kalau begitu dan bukan layanan prima,” 
ucap Titin. 

Meski sudah dinyatakan juara, namun Titin 
masih menjalankan kuesioner ke keluarga 
pasien. Tindakan ini dilakukan diam-diam 

tanpa diketahui pegawai. Hasilnya dari 
40 kuesioner, satu di antara menyatakan 
masih melapor saat cairan infus akan habis. 

Dari hasil evaluasi, satu yang masih 
lapor itu karena ada gangguan pada 
perawat yang diberi tanggung jawab. Saat 
alarm berbunyi, perawat itu tengah ada 
tindakan medis di kamar lain dan tidak 

bisa ditinggalkan. Meski demikian, hasil 

kuesioner itu cukup membuat Titin puas. 
“Secara umum saya bahagia karena ada 
inovasi yang bisa meningkatkan pelayanan. 
Namun di sisi lain kami juga harus punya 
tanggung jawab lebih, agar pelayanan tidak 
turun,” pungkas Titin. 

DISuNATI

Selain inovasi PADI WANGI yang menjadi 
juara 1, aplikasi DISUNATI yang digagas 
ruang Flamboyan RSUD dr Iskak dipilih 
sebagai terbaik ke-2. DISUNATI merupakan 
akronim dari ‘Digitalisasi Survei Kepuasan 
Pasien Rawat Inap’. Inovasi ini bermula dari 
kewajiban menyebarkan kuesioner tingkat 
kepuasan pasien setiap hari.

Kuesioner ini berupa lembaran-lembaran 
kertas yang sangat banyak, dan diminta 
diisi pasien dengan cara dicentang atau 

dicoret. Untuk mengetahui hasil akhirnya, 
butuh petugas khusus yang memasukkan 
data satu per satu. Namun kini kuesioner 
ini sudah diubah dalam bentuk digital.

Pasien tinggal scan QR code yang 
disediakan di kamar perawatan dengan 

ponsel. Nantinya pasien diarajkan ke 
kuesioner, dan tinggal diisi dengan cara 
diklik. Hasilnya langsung masuk database 
dan langsung diwujudan dalam bentuk  

tabel.

“Jadi tenaga yang ada bisa fokus untuk 
pelayanan. Tidak perlu lagi tenaga untuk 
input data dan mengetahui hasil akhirnya,” 
ujar M Yasin, perawat Senior di Ruang 
Flamboyan.

Aplikasi ini sebelumnya sudah diuji 
coba selama dua minggu dan hasilnya 
sangat memuaskan. Keuntungan lainnya, 
Disunati bisa menghemat kertas dan 

bisa memotong waktu survei. Aplikasi ini 
bisa dipakai di semua ruangan, karena 

memudahkan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pasien. 

Dengan aplikasi ini, hasil akhir survei 
bisa dilihat seketika, setelah pasien 

mengirimkan jawaban kuesioner. Pada 
akhir bulan hasil akhir tinggal dikirim ke 

pimpinan, untuk menjadi bahan evaluasi 
bersama.  “Hasilnya akan ketahuan 
tingkat kepuasan pasien yang kita rawat. 
Dari situ akan ketahuan, maka pelayanan 
yang perlu diperbaiki,” pungkas M Yasin. 
(D/D)  

Inovasi Kaizen 

PADI WANGI
Keluarga Pasien Graha 

Tak Khawatir Lagi 
Kehabisan Cairan Infus

Paviliun Graha Hita Husada RSuD 
dr Iskak mendapatkan juara satu 

dalam lomba Kaizen yang diadakan 
di internal rumah sakit. Tim Paviliun 

Graha Hita Husada menjadi yang 
terbaik, berkat inovasi yang diberi 
nama PADI WANGI. Kependekan 

dari ‘Pengingat Digital Waktu Ganti 
cairan Infus’. 
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KEUANGAN RSUD dr Iskak Tulungagung dalam kondisi 
sangat sehat. meski ada pembayaran klaim BPJS 
Kesehatan tertunggak mencapai Rp 50 miliar lebih, 
pelayanan rumah sakit ini tetap berjalan normal.

Di balik keberhasilan rumah sakit milik Pemkab 
Tulungagung ini dalam mengelola keuangan, ada sosok 
bertangan dingin. Dia adalah Drs. Yudi Rahmawan, m.m 
yang menjabat sebagai Wakil Direktur Umum RSUD dr. 
Iskak. Beliau yang mengelola keuangan rumah sakit ini, 
hingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pria kelahiran 23 Februari 1965 ini menghabiskan 
masa kecilnya di Desa ngunut, Kecamatan ngunut. 
masa SD dihabiskan di SDn 1 ngunut, dilanjutkan ke 
SmPn 1 ngunut. namun menginjak kelas 3 SmP, Yudi 
ikut pamannya yang saat itu menjadi Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Lowokwaru, malang di SmPn 1 malang.

Pendidikan SmA ditempuh di SmAn 3 malang. Pada 
pertengahan pendidikan SmA, Yudi harus kos karena 
pamannya mendapat tugas baru sebagai Kepala 
Kantor Wilayah di Surabaya. Setelah lulus SmA, Yudi 
melanjutkan pendidikannya di Universitas Brawijaya, 
dengan mengambil spesilisasi pendidikan Akutansi di 
Fakultas Ilmu Akutansi. 

Lulus kuliah tahun 1988, Yudi mencoba keberuntungan 
dengan membuka usaha.  Baru pada 1994-an Yudi 
muda ikut seleksi calon pegawai negeri sipil dan 
dinyatakan lolos. Pertama kali dirinya diterima di 
bagian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, dan 
bertugas  selama 4 tahun.  Kemudian dimutasi di 
Dinas Pariwisata sebagai Kepala Seksi objek Wisata, 
lalu masih di dinas yang sama Yudi dipindah sebagai 
Kasi Perencenaan dan Program selama lima (5) tahun. 

Drs. Yudi Rahmawan, m.m lantas dimutasi di 
Bagian Bina Sosial yang sekarang berubah 
jadi Bagian Kesra selama 44 bulan 
sebagai Kasubbag Agama. Lalu 
dimutasi lagi di Kesbanglinmas 
(sekarang Kesbangpol) selama 
satu tahun pada Kasi Tanggap 
Darurat Kebencanaan. 

Awal 2007, Yudi kembali dipindah 
ke Kasubbag Pembukuan pada 
Sektretariat Daerah, yang 
setahun kemudian berubah 
menjadi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) sebagai Kabid 
Akutansi. Setelah satu (1) tahun 

dirinya diangkat sebagai Sekretaris di DPPKAD, hingga 
30 Januari 2014 Drs. Yudi ditugaskan di RSUD dr Iskak 
sebagai Wadir Umum dan Keuangan. 

Dalam mengelola keuangan, pria yang hobi bersepeda 
ini selalu menjalin koordinasi dengan instansi keuangan 
terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Dirjen Keuangan Daerah, Komite 
Standar Akutansi Keuangan dan Dirjen Kebendaharaan 
Keuangan nasional. 

“Dari institusi-institusi itu kami selalu mengupdate 
regulasi,” ujar suami mapuzah itu. Yudi  menjelaskan,  
setiap tahun pendapatan RSUD dr. Iskak  selalu 
mengalami kenaikan yang signifikan. Dari Rp 98 miliar 
pada 2014, melonjak mencapai Rp 272 miliar pada 2018. 

Sedang pada 2019, dari target Rp 275 miliar,  sudah 
tercapai 85 persen per bulan oktober. Selama bekerja di 
RSUD dr Iskak ini, ayah dari Fahmia Azisah Rahmawati dan 
muhammad Dwi nur Fahmi ini mengaku banyak inovasi 
yang didapatnya jika dibandingkan di instansi lainnya. (J/D) 

BioData:

NaMa: Drs. Yudi Rahmawan, M.M

JaBataN: Wakil Direktur Umum dan Keuangan

ttL: Tulungagung, 23 Februari 1965 

PeNDiDikaN :  S-1, Administrasi Pemerintahan Umum, 
Universitas Brawijaya, Malang (1988); S-2, Magister 

Manajemen, Universitas Gajayana, Malang (2001)

istri : Mahpuzah

Putra : Fahmia Aziszah Rahmawati;                                 
Mohammad Dwi Nur Fahmi

riwayat strukturaL: 

Staf, Bagian Tata Pemerintahan (1994)

Kasubsi Obyek Wisata, Dinas Pariwisata Kab. 
Tulungagung (1998)

Pj. Kasi Pendataan dan Penyusunan 
Program, Disparbud TA (2001)

Kasubag Agama, Bagian Sosial Setda 
Tulungagung (2003)

Kasubbid Penanggulangan dan 
Penyelamatan, Bakesbangpollinmas, TA 

(2006)

Kasubbag Pembukuan, Bagian 
Keuangan Setda Tulungagung (2007)

Kabid Akutansi dan Pelaporan, DPPKAD 
Kab Tulungagung (2008)

Sekretaris, DPPKAD Kab. Tulungagung (2010) 

Sekretaris, BPKAD Kab. Tulungagung 
(2012)

Wakil Direktur Bagian Umum dan 
Keuangan (2014)

SOSOK DI BALIK KETANGGUHAN 
Keuangan RSUD dr Iskak

ROFILP
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SUDAH menjadi kodratnya dalam 
dunia medis, bahwa antara 

perawat dan dokter memiliki 
peranan yang saling berkaitan. 

Ibarat kopi dan gula, mereka 
selalu bekerja beriringan. Jika 
dokter bertugas melakukan 
diagnosa dan pengobatan,  

perawat  memastikan pasien 
mendapatkan keperluan selama 

perawatan, seperti kebutuhan 
dasar mandi dan merapikan diri. 

SEBAGAIMANA diatur dalam 
Undang-undang Keperawatan, 
perawat juga sebagai penyuluh 
bagi pasien atau sebagai konselor 
edukasi perawatan diri. Kepala Seksi 
Pelayanan Keperawatan RSUD dr. 
Iskak, Bambang Sunaryo, S.Kep, ners 
menjelaskan, pada dasarnya perawat 
tidak bisa bekerja sendiri. Profesi 
perawat juga terikat erat dengan 
profesi lain seperti dokter, ahli gizi 
dan profesi lainnya.

Dalam bekerja dengan dokter, 
perawat terkadang mendapat tugas 
pelimpahan wewenang dari dokter. 
Pelimpahan ini dilakukan ketika 
dokter sedang sibuk, sehingga tidak 
bisa melakukan tugasnya sebagai 
dokter pada pasien. namun ada 
batasan dalam pelimpahan ini. 
Perawat hanya bisa menerima tugas 
pelimpahan yang berhubungan 
dengan pemberian obat pada 
pasien. “memberikan injeksi, 
memasukkan obat, memasang infus 
dan lain-lain itu tugas dokter tapi 
ada pelimpahan wewenang pada 
perawat,” terang Bambang Sunaryo 
memberi contoh.

Salah satu tugas lagi dari perawat 
adalah mengelola ruangan 
keperawatan. Dimulai dari kepala 
ruangan

hingga kepala bidang ruang 
perawatan. Jika dokter dibagi dalam 
beberapa tugas spesialis, begitu juga 
dengan keperawatan. Setidaknya 
ada dua jenis perawat, yaitu perawat 
vokasi dan perawat ahli. Perawat 
vokasi ialah perawat dengan basis 
diploma atau keahlian. Perawat ini 
lebih bersifat menguasai

hal-hal teknis. Berbeda dengan 
perawat ahli yang berbasis profesi 
seperti halnya dokter, biasanya 
sarjana keperawatan.

Untuk perawat spesialis atau S-2 
Keperawatan, saat ini RSUD dr 
Iskak mempunyai dua (2) perawat 
spesialis, yaitu spesialis minat intensif 
dan bedah.  Untuk membentuk 
perawat ini selain melalui dunia 

pendidikan, perawat juga diasah 
juga melalui praktik sehari-hari. 
“Dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari, perawat melalui pelatihan dan 
diklat juga bisa menjadi perawat 
ahli,” sambung Bambang.

Sebagai contohnya, lanjut dia, adalah 
perawat keahlian khusus di instensif 
care seperti instensif care unit (ICU), 
harus menempuh pendidikan lagi 
perawat ICCU.  Seperti halnya juga 
perawat hemodialisa (cuci darah), 
perawat kamar operasi, perawat 
anestesi (pembiusan), perawat 
cath-lab (operasi jantung), perawat 
UGD (unit gawat darurat) juga 
membutuhkan pendidikan lanjutan.  
“Ini perawat keahlian, memang kita 
bentuk di sana untuk mengimbangi 
dokter, biar tugasnya nyambung sama 
dokter,” ujarnya lebih lanjut.

Saat ini di rumah sakit milik Pemkab 
Tulunggagung memiliki 631 tenaga 
perawat yang siap memberikan 
pelayanan. Data kepegawaian itu 
belum termasuk perawat yang berada 
di bagian manajerial (manajemen). 
Setiap perawat yang ditempatkan di 
tiap unitnya, adalah perawat yang 
telah mengikuti diklat, baik di luar 
maupun internal rumah sakit. 

Sehingga mereka mempunyai keahlian 
dan dapat memberikan pelayanan 
secara prima pada pasien. misal 
perawat di ruang bedah. Perawat di 
ruang ini telah mendapat pelatihan 
khusus, seperti perawatan luka.  “Ada 
standar minimal perawat, namun yang 
wajib di perawatan instensif harus 
mempunyai sertifikat perawat intensif 
dasar,” ujarnya. (J/D)
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Bambang 
Sunaryo, 

S.Kep, Ners

Kepala Seksi Pelayanan 
Keperawatan RSUD dr. Iskak
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PAGI itu, Sabtu (31 november 2019), halaman parkir RSUD dr Iskak, 

Tulungagung terlihat lain dari biasanya. Sebuah tenda (terop) besar 

terpasang lengkap berikut panggung, sound system dan deretan kursi 

tamu undangan dan penonton umum.

Tak berselang lama kursi-kursi itu dipenuhi pengunjung yang 

mayoritas keluarga besar pegawai/karyawan RSUD dr Iskak. mereka 

yang sebagian masih mengenakan seragam dinas sesuai bidang tugas 

dan ruang masing-masing, rela  berjam-jam menyaksikan rangkaian acara 

‘hajatan’ yang hari itu sengaja dipentaskan dalam rangka memeriahkan 

HUT ke-102 RSUD dr. Iskak, Tulungagung. 

Puncak pertunjukkan yang dipentaskan adalah Opera Van Iskak dengan 

judul Klething Kuning. Sebuah grup ketoprak dadakan bergenre 

humor yang keseluruhan pemerannya adalah para dokter, perawat 

Ketoprak Humor ala Komunitas Dokter-Perawat RSUD dr Iskak

ERKINIT
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serta pegawai di internal rumah sakit plat 

merah milik Pemkab Tulungagung itu. Kecuali 

Jo Klithik dan Jo Kluthuk yang sengaja diundang 

sebagai bintang tamu untuk menambah daya magnit 

dan kesegaran pertunjukan seni ala dokter-perawat di 

RSUD dr Iskak itu.

mulai dari dalang, penari, pelakon pertunjukan budaya 

itu semuanya adalah orang-orang yang sehari-

hari bergelut dengan dunia kedokteran dan dunia 

keperawatan. namun rupanya hal itu tak mengurangi 

kualitas seni ketoprak yang mereka tampilkan. 

Sekalipun banyak diselingi guyonan segar  yang 

nyerempet-nyerempet candaan khusus dewasa, namun 

pementasan mereka secara umum sangat baik. Unsur 

edukasi kesehatan tak lupa mereka sisipkan. Seperti 

halnya dalam tarian atau dance higiene cuci tangan 

yang dimainkan tim penari yang barusan menang 

dan menjadi juara nasional di ajang Seminar nasional 

PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh  Indonesia) 

XVI pada 26 oktober 2019 di Jakarta, maupun saat 

dimainkan kelompok penari berlatar dokter dengan 

beberapa sentuhan kreasi yang apik.

Dalam acara ini juga diserahkan hadiah bagi pemenang 

lomba inovasi antarunit  yang diikuti seluruh internal 

RSUD dr Iskak. Serangkaian acara dan lomba memang 

banyak digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-

102 RSUD dr Iskak. Tak hanya opera Van Iskak yang 

dikemas ciamik, berbagai kegiatan sebelumnya juga 

digelar. mulai dari jalan sehat, bakti sosial pengobatan 

gratis, seminar kecantikan, lomba poster, merias 

tumpeng, fotografi, hingga terakhir upacara dengan 

mengenakan pakaian adat daerah nusantara oleh 

seluruh pegawai rumah sakit. (J/D)
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PANTAI Gemah, dulunya 
tidak lebih dari sebuah 
wilayah yang terisolasi di 
tengah hutan belantara, 
kini semakin ramai 
dikunjungi. Wilayah yang 
masuk Desa Keboireng, 
Kecamatan Besuki yang 
di masa lampau hanya 
dipakai untuk memasak 
garam oleh warga ini 
seolah menjadi magnet 
pariwisata Kabupaten 
Tulungagung. namanya 
masyur kemana-mana. 
Bahkan mengalahkan 
nama besar wisata Pantai 
Popoh yang lebih dulu 
terkenal.

Ratusan hingga ribuan 
wisatawan silih-berganti 
mendatangi pantai ini. 

mereka yang datang, 
baik pribadi maupun 
berkelompok, selalu 
terlihat antusias. 
Begitupun yang dirasakan 
keluarga tim perawat 
Instalasi Rawat Inap 
(IRnA) Cempaka RSUD 
dr Iskak saat memilih 
melepas penat ke 
kawasan wisata pesisir ini, 
setelah hampir sepekan 
bekerja melayani pasien, 
pada minggu pertama 
bulan Desember. 

Refreshing ala tim IRnA 
Cempaka yang dipimpin 
oleh nita Ariningsih, 
S.Kep.ners ini tak sekedar 
diisi dengan ‘ngadem’ di 
bawah rindangnya pohon 
cemara udang sambil 

memandangi deburan 
ombak yang memecah 
lembut di tepi Pantai 
Gemah, namun juga 
menikmati aneka fasilitas 
permainan yang ada. 
Seperti ATV (All Terain 
Vehicle) yang disewakan 
Rp 60.000 hingga Rp 
100.000 per jam, wahana 
flying fox dengan jasa 
sewa Rp 20.000 per orang 
untuk sekali meluncur, 
serta permainan air 
Gemah Water Sport yang 
menawarkan wahana 
perahu wisata, banana 
boat dan donat boat 
dengan biaya sewa pakai 
Rp 40.000 per orang atau 
Rp 400.000 per kelompok. 
Wahana perahu wisata 
lebih murah lagi lho. 

WISATA PANTAI GEMAH

TRAvELLING
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Dijamin gak nguras isi 
kantong.

Puas bermain air dan ATV, 
belasan tenaga paramedik 
IRnA Cempaka RSUD 
Iskak pun memanfaatkan 
momen-momen refresh itu 
untuk berfoto bersama di 
spot-spot cantik. Baik saat 
di Pantai Gemah, maupun di 
Pantai Klathak yang ada di 
sebelahnya, berjarak sekitar 
1 km ke arah perbatasan 
Trenggalek.

Dibuka sejak 2016, angka 
kunjungan wisatawan di 
Pantai Gemah saat ini rerata 
sekitar 500-1000 orang 
per hari. namun saat akhir 
pekan, jumlahnya bisa 
melonjak menjadi 7.000-
10.000 orang. Bahkan saat 
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Idul Fitri atau libur natal dan 
Tahun Baru, pengujung bisa 
tembus 15.000 orang. 

Selain suguhan panorama alam 
yang indah, pengunjung juga 
bisa menikmati aneka kuliner 
khas pesisir maupun masakan 
lodho ayam khas Tulungagung 
di warung-warung yang berjajar 
rapi di kawasan wisata 
itu. menikmatinya tak 
harus di dalam warung 
kok. Bisa juga disantap 
di bawah rindangnya 
pohon cemara udang 
yang menutup kawasan 
pesisir setempat. 
Bagaimana, menarik 
kan? (IRnA) Cempaka 
aja puas, masa kalian 
enggak. Yuks ah, come 
on and refresh …! (*)
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G ALERI

Seminar Kecantikan

Salah satu pemenang Lomba Foto HUT RSUD dr Iskak

Lomba Tumpeng

HUT ke-102
RSUD dr Iskak

Tulungagung

Jalan Sehat
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Pameran seni rupa di Graha Hita Husada

Ziarah Makam dr Iskak
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INDONESIA menempati 
posisi kesembilan sebagai 
negara dengan kelahiran 

bayi prematur  terbanyak di 
dunia. Berdasarkan data dari 

World Health Organization 
(WHO), pada 2013 setidaknya 
15,5 per 100 kelahiran hidup 
di Indonesia terlahir sebagai 

bayi prematur. 

ARTINYA, dari 4,37 juta jiwa angka 
kelahiran, 675.700 jiwa di antaranya 
terlahir prematur. WHO bahkan 
menunjukkan setiap tahun ada 
sekitar 20 juta kelahiran bayi berat 
lahir rendah (BBLR) yang disebabkan 
kelahiran prematur. BBLR ini menjadi 
penyumbang angka kematian 
neonatal (AKN) tertinggi.

Berdasarkan jumlah AKN per 
tahun, Indonesia berada di urutan 
ke-8. Angka tersebut membuat 
pemerintah memberikan perhatian 
yang serius tentang penanganan 
masalah tersebut. Salah satu hal 
yang dilakukan dengan pelaksanan 
teknik nesting.

Nesting berasal dari kata nest 
yang berarti sarang. Filosofi ini 
diambil dari sangkar burung yang 
dipersiapkan induk burung bagi 
anak-anaknya yang baru lahir, ini 
dimaksudkan agar anak burung 
tersebut tidak jatuh dan induk 
mudah mengawasinya. 

Pengunaan nesting pada neonatus 
membuat bayi tetap pada posisi 
flexi (menekuk), sehingga mirip 
dengan posisi seperti di dalam 
rahim ibu. Flexi adalah posisi terbaik 
pada bayi BBLR, karena posisi bayi 
mempengaruhi banyaknya energi 
yang dikeluarkan oleh tubuh.  
Diharapkan dengan posisi ini bayi 
tidak banyak mengeluarkan energi 
yang sebenarnya masih sangat 
dibutuhkan bagi pertumbuhan dan 
perkembangannya. 

BENTUK TEKNIK NESTING

Teknik nesting dilakukan dengan 
cara membuat lingkaran dari kain, 
besar lingkaran sesuai dengan tinggi 
badan bayi. Lalu tempatkan bayi di 
tengah-tengah lingkaran dengan 
posisi flexi. Menurut Bobak tahun 
2005, bahwa sikap flexi pada bayi 
baru lahir diduga untuk mengurangi 
pemajanan permukaan tubuh pada 
suhu lingkungan, sehingga posisi 
ini berfungsi sebagai pengaman 
untuk mencegah kehilangan panas. 
Sebab bayi baru lahir berisiko tinggi 
mengalami kehilangan panas, 
tubuh bayi baru lahir memiliki rasio 
permukaan tubuh besar terhadap 
berat badan.

Ada tiga macam posisi dalam teknik 
nesting, yaitu:

1. Posisi Supin (telentang), menurut 
Russel et.al tahun 2009, posisi ini 
dapat menurunkan 40 persen 
kematian bayi karna sudden infant 
death syndrome (SIDS).  

2. Posisi Prone (tengkurap), posisi 
ini dapat mendorong perkembangan 
otot-otot leher dan kepala, 
meningkatkan kualitas tidur dan 
menurunkan stress pada bayi.

3. Posisi Side Lying (miring), posisi 
ini digunakan setelah memberi 
minum pada bayi, karena bisa 
mengurangi risiko tersedak saat bayi 
muntah.

MANFAAT PENERAPAN                
TEKNIK NESTING 

Metode yang sangat sederhana ini 
ternyata memiliki manfaat yang 
sangat besar. Menurut beberapa 
penelitian, teknik nesting pada 

bayi prematur memfasilitasi 
perkembangan bayi. Pada bayi 
BBLR, posisi flexi membuat  bayi 
tidak banyak mengeluarkan energi 
yang masih sangat dibutuhkan 
untuk pertumbuhan dan 
perkembangannya.

Selain itu, penggunaan teknik 
nesting meningkatkan reflek isap. 
Teknik nesting memfasilitasi bayi 
bergerak bebas, sehingga membuat 
bayi bebas untuk menggenggam 
tangannya satu sama lain, atau 
memasukkan jarinya ke mulut 
sehingga menstimulus reflek 
mengisap bayi.

Nesting juga bisa mencegah 
perubahan fisik karena posisi 
yang salah. Pada bayi prematur 
perubahan bentuk fisik bisa terjadi 
karena bayi berada pada posisi yang 
salah. Posisi flexi mendukung bayi 
untuk terus tumbuh pada posisi 
normal.

Nesting menjaga bayi tetap hangat. 
Menurut salah satu penelitian, sikap 
flexi pada bayi baru lahir diduga bisa 
mengurangi pemajanan permukaan 
tubuh pada suhu lingkungan. Posisi 
ini berfungsi sebagai pengaman 
untuk mencegah kehilangan panas, 
karena bayi baru lahir berisiko tinggi 
untuk mengalami kehilangan panas.

Posisi flexi pada teknik nesting 
digambarkan sama dengan posisi 
bayi pada saat di perut ibu. Hal ini 
bisa membuat bayi lebih nyaman 
dan mengurangi tingkat stres 
pada bayi.  Teknik nesting dapat 
meningkatkan kualitas tidur 
bayi, menurunkan tingkat stress, 
menjaga bayi tetap pada posisi 
yang tepat, mencegah hipotermia, 
meningkatkan reflek isap dan 
perkembangan bayi. (*)

L ITERASI

Tisda Abditia 
Arubusman, 

Amd, Kep

Tenaga Perawat                            
Ruang mawar, RSUD dr Iskak
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a
UESTIONSQaNSWERS

Hai medista! Sebelumya, 

kita ucap selamat dulu za 

atas terbitan magazine 

Medista. Keren lah. By 

The Way – Any Way, 

boleh dong kita numpang 

kritik. Ini lho, RSUD dr 

Iskak kan barusan terima 

penghargaan Gold 

Award di International 

Hospital Federation 

(IHF), di oman, UEA. 

Konon bahkan (RSUD) Iskak ditetapkan sebagai 

rumah sakit terbaik dunia malah. Tapi kenapa 

layanannya masih begini-begini saja. Bayangin 

lho, untuk periksa ke poli saja antrinya minta 

ampun. Untuk dapat nomor antrian sudah harus 

antri sejak pagi dan itupun dapatnya nomor urut 

sudah puluhan?

Pramono Nugroho, Tulungagung

Terima kasih kakak atas 

atensinya kepada RSUD dr 

Iskak Tulungagung. Terima 

kasih juga untuk ucapan 

selamatnya buat medista. 

Kakak, terkait layanan 

pendaftaran ke poli untuk 

rawat jalan, perlu kami 

sampaikan bahwa saat 

ini RSUD dr Iskak telah 

mempunyai inovasi namanya Si-Poetri, yaitu 

pendaftaran online tanpa antri. Kakak bisa reservasi 

dulu sebelumnya kepada kami untuk kontrol esok 

harinya. Layanan ini bisa menggunakan SmS, WA, 

maupun aplikasi android. Jadi kakak tidak perlu 

lagi antri berjam-jam di loket antrian. Tinggal 

tunjukkan bukti registrasi ke loket khusus online, 

maka kakak segera bisa dilayani. Selain itu kakak 

bisa datang sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Sangat mudah kan ?! Semoga keluarga kakak tetap 

dalam keadaan sehat. Aamiin.

Moch. Rifai, S.Kep,Ns, M.HKes,                                                                                  

Kasi Informasi dan Pemasaran RSUD dr Iskak.

Bisakah HIV/AIDS 

menular melalui 

hubungan seksual, 

meski sudah memakai 

kondom?

Dwi N, ngunut, 

Tulungagung
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Q a
Assalamu Alaikum. 

Wr.Wb. Dok, apakah 

ada hubungannya 

mandi air dingin 

dengan (munculnya 

kasus) stroke? Karena 

banyak kejadian 

seseorang terjatuh 

di kamar mandi 

dan mengalami 

stroke. mohon bantu 

pencerahannya ya.

@Kamilia, Ketanon, 

Tulungagung

Waalaikum salam Wr.Wb. Kemungkinan 

yang bisa terjadi (1) saat di kamar mandi 

terjadi serangan stroke sehingga terjadi 

kelemahan yang menyebabkan orang 

tersebut terjatuh. (2) pada saat buang air 

besar, bisa terjadi peningkatan tekanan 

di dalam kepala yang bisa menyebabkan 

stroke. Jadi kesimpulan jawabannya 

adalah, Tidak ada hubungan antara 

mandi air dingin dengan kejadian stroke 

di kamar mandi.

Dr. Jenar Harumi, Sp.S. Dokter 

Spesialis Saraf RSUD dr. Iskak, 

Tulungagung

Terima kasih atas atensi dan 

pertanyaan yang sangat edukatif dan 

bagus. Jadi pada prinsipnya, pemakaian 

kondom dapat menurunkan risiko 

tertular… tapi ya memang tidak 

bisa dibilang 100 persen bebas 

kemungkinan tertular. Semoga kita 

terjaga dari penyakit HIV/AIDS.

Dr. Nuraida Wisudani, Sp. PD, 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam 

RSUD dr Iskak, Tulungagung. 

a
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RSUD dr. Iskak Tulungagung menjadi perwakilan PERSI 

(Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) cabang Jawa 

Timur tampil dalam acara Hospex/Hospital Expo, bertempat di 

Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta pada 23-26 

oktober 2019.  Acara yang diikuti oleh pabrikan peralatan 

rumah sakit sedunia itu mendapat antusias dari para 

peserta maupun pengunjung. RSUD dr. Iskak Tulungagung 

merupakan salah satu rumah sakit yang banyak mendapat 

kunjungan dari berbagai negara untuk mencari informasi 

tentang inovasi rumah sakit peraih terbaik dunia ini. (*)

Hospital 
Expo 2019



natal 2019 dan 

Tahun baru 2020

RSUD dr Iskak

Tulungagung

Mengucapkan Selamat


