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Ketika Dunia 
Harus Belajar ke 
Tulungagung 

MEREKA merasa harus belajar karena 

di Tu lung agung yang notabene kota 

kecil di daerah selatan Jatim ini mampu 

menyediakan sistem jasa layanan 

medis yang modern laiknya di sebuah 

kota besar di negara-negara maju.

Layanan Jantung jadi 
Rujukan RS Jatim 

Bagian Selatan

12. Fokus

ALAMI KEDARURATAN 
MEDIS/Non Medis?
TEKAN 119 /(0355-320119)

16. Terkini

Sanjungan dari 
Berbagai Pihak
RSUD dr Iskak menerima sanjungan 

dari berbagai pihak. Salah satunya 

dari Menteri Kesehatan RI Nila Farid 

Moeloek dalam kunjungannya. 

17. Layanan

Menuju Kualitas 
Pelayanan Unggul
DEMI menjaga standar-mutu dan janji 

layanan terbaik kepada masyarakat, 

Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto, 

Sp.B, M.Kes pada 2 Januari 2019 

meneken sebuah maklumat yang berisi 

pernyataan siap menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 

pelayanan yang telah ditetapkan.

18. Historia

Dr Iskak, Sosok 
Pahlawan Kemanusiaan
RUMAH sakit yang kini berdiri 

megah di Jalan HOS Cokroaminoto 

Kota Tulungagung itu awalnya 

bernama Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tulungagung. Namun sejak 

2001 berganti nama menjadi RSUD 

dr Iskak. 

22. Klinik

Layanan Murah                         
di Poli Ekseukutif

Daftar Isi
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24. Layanan

IKM Meningkat, 
Bukti Layanan Prima
UNTUK mengetahui tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap 

kinerja dan pelayanan RSUD dr. 

Iskak, pihak RSUD melakukan survei 

Index Kepuasan Masyarakat (IKM). 

26. Profil

dr. Supriyanto, 
Terus Berinovasi 
Demi Ketersediaan 
Layanan Kesehatan 
Murah
BERKAT sentuhan tangan 

dinginnya, berbagai prestasi dan 

penghargaan telah diraih RSUD dr 

Iskak. Tak hanya di tingkat nasional, 

penghargaan tingkat internasional 

pun berhasil direngkuh. 

28. Kesehatan

Amankah Mengikuti 
Trend Diet Rendah 
Karbohidrat?

30. Galeri
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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. 
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Assalamualaikum Wr.Wb

ALHAMDULILLAH. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah 
SWT. Sebab atas ridho dan semua rencana besarnya lah, majalah 
MEDISTA akhirnya terbit dan sampai di tangan anda semua saat ini. 
Hampir setahun media yang memang disiapkan untuk memenuhi 
kebutuhan informasi layanan, edukasi dan rekreasi kesehatan ini 
berproses. Sebenarnya tahun lalu “ketuban kandungan” Medista 
nyaris pecah. Dan majalah ini diproyeksikan segera terbit. 

Sayang, situasi saat itu tidak cukup kondusif. Medista urung 
lahir. Ditunda cukup lama, sampai akhirnya energi untuk 
membangun sebuah majalah kesehatan di lingkungan internal 
RSUD dr Iskak ini terkumpul lagi, pada Juni 2019. Perangkat 
dan “team work” pun disiapkan. Serangkaian diskusi kecil 
dilakukan untuk menata keredaksian. Menentukan rubrikasi 
halaman, menyusun agenda dan target kerja,  konsep lay 

out majalah, hingga penajaman visi-misi Medista -- dalam 
kerangka besar visi-misi RSUD dr Iskak.

Tidak mudah memang. Karena tim kecil ini harus berbagi 
waktu di sela kepadatan tugas serta tanggung jawab kami yang 
berjalan paralel dalam hal pelayanan (kesehatan) masyarakat. 
Tapi syukurlah, tantangan kecil itu bisa kami lewati. Bayi Medista 
akhirnya “lahir” dengan selamat.  Tampilan perwajahan sengaja 
kami suguhkan konsep yang “fresh, colourfull, and dynamic” tapi 
juga tetap menyuguhkan narasi dan gambar yang informatif, 
edukasi, serta rekreatif. 

Dan di edisi perdana ini, sengaja dipilih tema isu yang bersifat 
kekinian dan umum. Prestasi RSUD dr Iskak yang barusan terpilih 
sebagai yang memiliki model layanan publik terbaik di antara 
masyarakat bangsa-bangsa menjadi sorotan. Demikian pula 
dengan fasilitas layanan public modern ala INSTAGRAM (Instalasi 

Gawat Darurat Modern) yang menjadi inovasi unggulan lain rumah 
sakit milik Pemkab Tulungagung ini. 

Semua kami suguhkan sebagai bentuk pertanggungja waban publik 
atas jasa layanan kesehatan yang dilaksanakan RSUD dr Iskak. Kritik, 
saran, masukan, dan dukungan diperlukan untuk terus mendorong 
kami (RSUD dr Iskak) terus berinovasi dalam membuat terobosan 
dan peningkatan kualitas jasa layanan medis di semua lini. Termasuk 
di lini Medista yang baru lahir ini. Matur nuwun dan Salam Sehat.

Wassalamualaikum Wr. Wb
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KEMATIAN bayi bernama lengkap 

Tiara Debora asal Tangerang tersebut 

menjadi cermin realita bisnis layanan 

kesehatan yang dilakukan rumah sakit 

di Indonesia. Itu menjadi tamparan 

sekaligus pembelajaran bagi semua pihak. 

Ketidakpastian iklim regulasi di tanah air 

memang acapkali menjadi batu sandungan 

bagi kelompok profesional untuk 

menjalani profesinya. Termasuk di dunia 

kesehatan. Besarnya jarak antara Das 

Sollen (situasi yang dicita-citakan) dengan 

Das Sein (keadaan sebenarnya) inilah 

yang pada akhirnya memaksa para dokter 

melakukan modifikasi atas teori di tengah 

keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah. 

Manajemen rumah sakit akan sangat 

sulit diterapkan secara efektif dan 

terukur dalam situasi ketidakpastian 

seperti sekarang ini. Sementara para 

dokter memerlukan kepastian dalam 

menjalankan tata kelola pasien berbasis 

fakta dan data, serta berpedoman 

pada EBM (Evidence Based Medicine) 

demi pemenuhan hak pasien atas 

pelayanan paripurna.

Di sinilah dibutuhkan kepiawaian 

seorang pimpinan rumah 

sakit untuk berperan menjadi 

jembatan kepentingan tiga Kutub 

(pasien – dokter – pemilik sarana 

pelayanan kesehatan). Jika ketiga 

kutub tersebut tak saling terbuka 

dan cenderung membentengi 

otoritasnya, dipastikan akan 

mengancam operasional rumah sakit. 

Puncaknya, para dokter akan bertikai 

satu sama lain, bertikai dengan 

profesi kesehatan yang lain, dan 

bahkan dengan pemegang 

otoritas regulasi sendiri. Dan 

yang paling celaka, hubungan 

dokter dengan pasien pun 

akan menjadi sangat transaksional

Fenomena ini setidaknya telah terjadi 

pada RS Mitra Keluarga. Meski Hasil 

investigasi Dinas Kesehatan DKI 

menyebutkan tidak ditemukannya 

kesalahan oleh dokter di Instalasi Gawat 

Darurat. Dokter telah menjalankan 

tugasnya dengan memindahkan bayi 

Debora ke ruang Pediatric Intensive Care 

Unit (PICU).

Namun ketika pemindahan tersebut 

hendak dilakukan, petugas rumah 

sakit meminta pembayaran uang muka 

sebagai jaminan atas penggunaan ruang 

PICU. Permintaan itulah yang tak bisa 

dipenuhi orang tua pasien hingga pada 

akhirnya meregang nyawa. Padahal 

orang tua pasien adalah pemegang Kartu 

BPJS Kesehatan.

Peristiwa ini  seharusnya bisa dihindari 

jika pengendali tata kelola korporasi 

bisa bersikap fleksibel. Tentu saja 

fleksibal dalam konteks ini bukan berarti 

menabrak atau melanggar aturan yang 

menyangkut keselamatan pasien, tetapi 

bersikap lunak dalam mengelola semua 

kepentingan. Adaptasi, modifikasi, dan 

inovasi adalah sikap yang harus dimiliki 

pimpinan rumah sakit.

Inovasi penting bagi sebuah rumah 

sakit agar mampu menyelenggarakan 

tata kelola klinis maupun non-klinis 

secara sinergi dan akuntabel. Sementara 

modifikasi diperlukan untuk menjaga 

hubungan dokter – pasien dengan 

pemilik rumah sakit tetap harmonis. 

Kepentingan pasien menjadi prioritas 

(patient safety). Sebab jika pasien 

selamat, maka kepentingan semua pihak 

termasuk pegawai rumah sakit (medical 

staf safety) akan ikut selamat. Demikian 

pula sebaliknya. (*)
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Pihak Rumah Sakit 

Harus Fleksibel

Masih ingat kasus 
kematian bayi 

Debora di Rumah 
Sakit Mitra Keluarga 

3 September 2017 
silam? Peristiwa 
di dunia medis 

itu adalah sebuah 
tragedi kemanusiaan 

besar di tengah 
upaya pemerintah 

meningkatkan 
kualitas hidup 

masyarakat.

(Catatan Kasus Debora oleh dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS)



UNITED NATION PUBLIC SERVICE FORUM 2019

KETIKA DUNIA 

HARUS 

BELAJAR KE 

TULUNGAGUNG

HEBAT. Terobosan 
kebijakan yang 
telah dilakukan 
manajemen RSUD 
dr Iskak di bawah 
kepimpinan dr 
Supriyanto, SP. 
B, FINACS, MKes 
dalam kurun tiga 
tahun terakhir telah 
membuat banyak 
negara dunia melirik 
ke Tulungagung. 

EREKA merasa harus belajar karena 
di Tu lung agung yang notabene 
kota kecil di daerah selatan Jatim ini 
mampu menyediakan sistem jasa 

layana medis yang modern laiknya di sebuah kota 
besar di negara-negara maju.Tercatat sudah dua 
kali dalam tiga tahun terakhir inovasi layanan 
kesehatan yang diselenggarakan RSUD dr Iskak 
menjadi percontohan internasional. Yakni melalui 
inovasi layanan publik yang diberi nama Instalasi 
Gawat Darurat Modern (INSTAGRAM) dan Layanan 
Syndroma Koronaria Akut Terintegrasi (LASKAR). 

Program layanan publick INSTAGRAM ini sukses 
mengantarkan Tulungagung menjadi delegasi 
Indonesia dalam ajang United Nations Public Service 
Award 2017 di Maroko. Setahun berikutnya, 2019, 
dunia kembali belajar saat dr Supriyanto diutus 
pemerintah menjadi delegasi Indonesia di forum 
Penganugerahan Layanan Publik berskala Internasional 
yang diselenggarakan PBB (United NationPublic Servicers 

Forum and Award/UNPSA) yang diselenggarakan di 
Republik Azerbaijan, 24-27 Juni 2019.

Prestasi membanggakan itu yang kemudian membuat 
RSUD dr Iskak diganjar penghargaan pada gelaran 

M

Direktur RSUD dr Iskak, dr. Supriyanto, Sp.B.M.Kes memberikan paparan program LASKAR Tulungagung di Forum UNSPA di Azerbaijan.
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Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 
yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di 
Gumaya Tower Hotel Semarang, pada kamis, 18 Juli 2019.

Penghargaan serupa sebelumnya dicapai rumah sakit 
daerah ini di ajang yang sama dengan menjadi salah 
satu TOP-99 dalam hal inovasi pelayanan publik. 
Penghargaan ini, diserahkan Menpan RB, Syafrudin, di 
Hotel Sangrila, Surabaya, Rabu 19 September 2018.

Sebelumnya program LASKAR memang telah menjadi 
inovasi terbaik bidang kesehatan diajang lomba Sistem 
Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan-RB). Keberanian dalam melakukan reformasi 
birokrasi yang signifikan dalam hal prosedur layanan 
penanganan pasien gangguan jantun, program LASKAR 

dinilai efektif dalam menurunkan tingkat kematian hingga 
47,3 persen selama periode tahun 2015 sampai 2018. 

Bukan hanya diperbincangkan, bahkan kali ini keberhasilan 
Kabupaten Tulungagung dalam menjamin keamanan, 
keselamatan dan kenyamanan seluruh masyarakat. 
Khususnya dalam hal kejadian serangan jantung di 
masyarakat didiskusikan dan diuji aksesibilitasnya baik 
akses transportasi maupun pembiayaan. 

Halangan akses transformasi karena keterbatasan ruang 
dan waktu diselesaikan dengan memanfaatkan kemajuan 
teknologi di era revolusi industri 4.0. Akses pembiayaan 
diselesaikan dengan transparansi serta akuntabilitas 
pengelolaan keuangan yang juga berbasiskan kemajuan 
teknologi informasi tingkat tinggi. “Terpenting adalah 
nyawa manusia, uang bisa diupayakan,” demikian Dr. Pri, 
sapaan akrab dr Supriyanto acapkali menyampaikan. 

Ia menegaskan, apabila ada masyarakat yang terkena 
serangan jantung dan sedang tidak mempunyai cukup 
biaya, maka akan diberikan keringanan sampai dengan 
gratis sama sekali, berapapun biayanya. 

Akuntabilitas kinerja serta strategi guna menjamin 
keberlanjutannya juga memukau para delegasi 
dari seluruh dunia. Bahkan moderator panelis juga 
merekomendasikan agar bangsa-bangsa lain di dunia 
bisa meniru dan memodifikasi sesuai dengan kondisi 
geografis, ketersediaan sarana-prasarana dan sumber 
daya manusia serta sosiokultural mereka. 

Yang paling fenomenal, istilah anak muda sekarang adalah 
reformasi birokrasi anti-mainstream. Keberanian Dr. Pri 
dalam memasukkan janji layanan publik Rumah Sakit ke 
dalam Perda Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Publik. “Sehingga apabila ada tenaga 
medis maupun nonmedis yang tidak melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan janji layanan publik yang sudah 
diperjanjikan, maka masyarakat bisa menuntut hak mereka 
baik secara yuridis maupun nonyuridis,” katanya. 

Inovasi LASKAR yang mengadopsi standar layanan 
terintegratif dan memanfaatkan kemajuan teknologi gadget 
di tengah era revolusi industri 4.0 itu, dinilai efektif dalam 
menekan risiko kematian para penderita jantung koroner.

Dengan emergency button, pasien bisa mendapatkan 
pelayanan cepat tanggap kedaruratan, salah satu bentuk 
pelayanan cepat tanggap ini adalah pelayanan terhadap 
penderita jantung koroner.

Melalui aplikasi ini, siapa pun pasien yang mendapatkan 
serangan jantung mendadak, bisa menghubungi 
call center psc no 0355 320119 ataupun memencet 
emergency button yg bisa diunduh di play store.

Bahkan dalam skala birokrasi. Program layanan medis ini 
menjadikan Kabupaten Tulungagung secara kelembagaan 
administratif, dinilai mampu menjamin keamanan, 
keselamatan dan kenyamanan seluruh masyarakat. (*)
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L APORAN 
UTAMA

GUNA  menangani berbagai 
penyakit jantung, RSUD dr 
Iskak Tulungagung terus 
mengembangkan peralatan 
medis yang dimiliki. Salah 
satunya alat kateterisasi 
jantung. Tak berlebihan jika 
RSUD dr Iskak kemudian 
dinobatkan sebagai rumah 
sakit daerah tingkat 
kabupaten pertama di 
Indonesia yang memiliki 
fasilitas layanan pemasangan 
ring jantung berstandar 
internasional.
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DOKTER POLI JANTUNG 
DAN PEMBULUH DARAH
1. dr. ARIEF WIBISONO, Sp.JP

2. dr. EVIT RUSPIONO, Sp.JP

3. dr. TRI ASTIAWATI, Sp.JP

4. dr. FITRANTI SUCIATI LAITUPA, Sp.JP 

5. dr.  ADRIYAWAN WIDYA N., Sp.JP

LAYANAN 
JANTUNG 
JADI RUJUKAN

RS JATIM
BAGIAN SELATAN



ALUR OPERASI 
JANTUNG

Serangan 
jantung/kejadian 
darurat

IGD/pertolongan 
pertama

 

Gejala/periksa 
di poli jantung

Tes : treath mill 
dan laborat

Pemeriksaan di 
Cath lab

Tindakan / 
penjadwalan 
tindakan

TINDAKAN/OPERASI JANTUNG

ELAMA ini rumah sakit 

yang me mi liki layanan 

spesialis jantung 

hingga pemasangan 

ring jantung di Tanah Air hanya 

ada di RS Harapan Kita, Jakarta. 

Kalau tidak pasien penderita 

jantung harus berobat ke RS 

di luar negeri untuk mendapat 

penanganan medis mumpuni. 

Persepsi itu kini pudar. 

Beberapa rumah sakit di 

Indonesia mengembangkan 

kemampuan layanan medisnya 

dalam hal penanganan seputar 

permasalahan jantung. RSUD dr 

Iskak adalah rumah sakit tingkat 

kabupaten pertama yang telah 

berhasil mencapai level tersebut. 

Hal ini sebagaimana diakui 

Ketua Perhimpunan Intervensi 

Kardiologi Indonesia (PIKI) dr 

Sunarya Soerianata, Sp.JP yang 

menyatakan RSUD dr Iskak kini 

memiliki sistem layanan yang 

memungkinkan penanganan 

pasien jantung secara cepat, 

bahkan hingga ke langkah 

tindakan pemasangan ring 

jantung. Sistem kateterisasi yang 

dulunya hanya dimiliki RS Harapan 

Kita, kini (sejak tiga tahun terakhir) 

juga dimiliki RSUD dr Iskak. 

Tempatnya ada di area ruang 

Instalasi Gawat darurat. 

Menurut dia, dengan fasilitas 

medis ini memungkinkan 

dokter ahli bisa dengan 

cepat mengidentifikasi titik 

penyumbatan pada pembuluh 

jantung sehingga segera bisa 

dilakukan pembukaan melalui 

kateterisasi atau pemasangan ring. 

Tidak sekadar ruangan khusus 

dan alat medis yang canggih. 

Penanganan pasien jantung 

di rumah sakit daerah ini juga 

didukung dengan tenaga medis 

dan prosedur penanganan 

berstandar internasional. Dalam 

hitungan 3-5 menit, tim di ruang 

darurat bisa merekam dan 

menemukan bukti terjadinya 

sumbatan, untuk selanjutnya 

memanggil dokter jantung agar 

dilakukan pembedahan terhadap 

pembuluh darah yang tersumbat. 

Tim medis ini siaga 24 jam. 

Mereka siap melayani kapanpun 

terjadi situasi kegawatdaruratan 

medis yang dialami pasien yang 

menderita gangguan (sindrom) 

jantung akut.

Selain sistem katerisasi yang 
canggih tadi, di rumah sakit ini 
disediakan pula fasilitas Cath 
Lab, sebuah inovasi layanan yang 
mampu mendeteksi penyakit 
jantung melalui berbagai 
pemeriksaan fisik, eco, threat mill. 
Dengan inovasi layanan inilah 
RSUD dr Iskak kini ditunjuk sebagai 
rumah sakit rujukan untuk pasien 
di wilayah Jawa Timur bagian 
selatan.  (*)

S

  2019 / I - RSUD dr Iskak Tulungagung/09



ENYAKIT jantung adalah pem bunuh nomer 

satu di dunia saat ini. Dari data yang dirilis 

oleh World Health Organization (WHO) 

tahun 2012 menunjukkan 17,5 juta orang 

di dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler 

atau 31 persen dari 56,5 juta kematian di seluruh 
dunia. Lebih dari 3/4 kematian akibat penyakit 
kardiovaskuler terjadi di negara berkembang yang 

berpenghasilan rendah sampai sedang.

Dari seluruh kematian akibat penyakit 
kardiovaskuler 7,4 juta (42,3 persen) di antaranya 

disebabkan oleh Penyakit Jantung Koroner (PJK) 

dan 6,7 juta (38,3 persen) disebabkan oleh stroke.

Penyakit jantung biasanya muncul pada orang yang 

memiliki potensi penyakit jantung, seperti orang 
dengan kelebihan berat badan (obesitas), kurang 

aktivitas fisik atau olahraga, pola hidup yang tidak 
sehat, faktor keturunan dan konsumsi makanan-

makanan tertentu.

Ahli jantung RSUD dr. Iskak, dr. Arief 

Wibisono mengatakan pertolongan 

pertama bagi orang yang terserang 

jantung, khususnya jantung koro ner, 

sebisa mungkin dia harus diam. 

Menghentikan dirinya dari segala 

aktivitas agar jantung bisa tenang. Selanjutnya berikan 
obat Isosorbide Dinitrate, obat yang berasal dari 

turunan Nitrates.

Dalam kondisi semacam itu, pembuluh darah jantung 

akan mengalami penyempitan atau vasokonstriksi. 

Akibatnya, aliran darah dari dan menuju jantung tidak 
berjalan lancar. Sementara jantung terus dipaksa 

mensuplay oksigen ke otak. Jika dalam keadaan 

tersebut dia terus bergerak, maka kinerja jantung yang 

bermasalah tadi akan semakin parah.

Arief menambahkan, saat mengalami serangan 

jantung, biasanya orang akan menggunakan 

Aspirin sebagai obat penolong pertama. Namun 

perlu diketahui, kegunaan Aspirin hanyalah 

sebagai pengencer darah, tidak bisa membuka 
atau memperlebar pembuluh darah jantung. 

Sementara obat yang dapat digunakan dengan 

cepat untuk hal itu adalah Nitrate, dan obat 

turunan dari Nitrate adalah Isosorbide Dinitrate.

“Satu tablet obat ini harus di letakkan di bawah 

lidah saat rasa nyeri yang ada di dada telah 

menjalar sampai ke bagian yang lain. Jika selama 

lima menit rasa nyeri tak kunjung hilang, letakkan 

lagi satu tablet dan segera bawa ke dokter 

jantung,” kata dr Arief. (*)

KENALI Gejala 
SAKIT JANTUNG dan 
PENANGANANNYA
P
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GEJALA 

PENYAKIT 

JANTUNG

Terjadinya penyumbatan dalam 

jantung biasanya akan diawali dengan 

munculnya rasa nyeri di dada sebelah 

kiri yang kemudian menjalar ke tangan 

hingga bahu sebelah kiri.

ASA sakit yang dirasakan, lama-lama 

akan merambah keseluruh pergelangan 

tangan kiri, siku kiri, dan dagu atau 

rahang sampai kebelakang. Terkadang, 

setelah ada gejala rasa sakit pada dagu yang 

amat sangat, akan disusul dengan mual (nausea) 

dan banyak keringat. Tanda-tanda ini yang perlu 

diwaspadai masyarakat, jangan segan-segan 

memeriksakan ke dokter jika mengalaminya.

Sementara untuk mengetahui penyakit 

gagal jantung, biasanya seseorang akan 

mengalami sesak pernapasan. Jantung 

merupakan alat pompa pernapasan. 

Jika alat tersebut tidak berfungsi, 

maka seseorang akan kesulitan 

bernapas. Itulah yang disebut Gagal 

Jantung.

“Jantung itu cuma satu, jika 

jantung tidak berfungsi, maka 

seluruh tubuh juga tidak 

berfungsi,” ujar dr Arief.

Kata dia, masyarakat sering 

mengira gejala sakit jantung 

sebagai gejala masuk angin, 

kelelahan, kurang tidur dan sakit 

perut. Padahal sejatinya itu adalah 

penyakit jantung koroner. Akibatnya, 

penanganan masyarakat terhadap 

jantung koroner sering terlambat dan 

pasien meninggal dunia. “Kebanyakan 

masyarakat meremehkan. Dikira masuk angin, 

ternyata jantung koroner,” katanya.

Dan ingat! Serangan jantung dapat menyerang siapa 

saja. Kapan saja. Dan dimana saja tanpa memandang 

usia. Ada banyak jenis penyakit jantung, namun yang 

sering terjadi di masyarakat adalah jantung koroner 

(cardiovascular diseases) dan gagal jantung. 

LANGKAH DAN  TINDAKAN

Jika dirasa penyumbatan terhadap jantung sudah 

parah, maka perlu diambil tindakan berupa 

pemasangan ring jantung. Pemasangan ring ini 

untuk membuka lagi pembuluh darah di jantung 

yang tersumbat.

Kepala Instalasi Kateterisasi Jantung RSUD dr. Iskak, 

dr Evit Ruspiono, Sp Jp (K) menuturkan ada beberapa 

prosedur yang diambil untuk melakukan tindakan 

pemasangan ring jantung. Awalnya pasien akan 

dilakukan pemeriksaan fisik, lalu untuk memastikan 

besaran sumbatan dengan dipindai dengan alat 

radiasi atau radiatic scanning. Hasilnya akan langsug 

diketahui dengan terpampang di monitor.

“Misal pasien dicurigai ada penyakit jantung 

koroner melalui berbagai pemeriksaan fisik, 

eco, threat mill, baru ke sini (Cath lab),” 

ujar Evit.

Setelah diketahui menderita penyakit 
jantung, selanjutnya pasien di kaji 
perlu tidaknya diambil tindakan. 

Jika dirasa perlu diambil 
tindakan maka akan dijadwalkan 
pelaksanaan tindakan. Berbeda 
lagi dengan kasus yang bersifat 
emergency seperti serangan 

jantung, tindakan akan diambil 
saat itu juga. “Meskipun waktu 
malam, jam 12 ataupun jam 01 
sekalipun kita kerjakan yang 
emergency,” terangnya.

Tidak sekadar ruangan khusus 
dan alat medis yang canggih, 

penanganan pasien jantung 
didukung dengan tenaga medis dan 

prosedur penanganan berstandar 
internasional. Dalam hitungan 3-5 menit, 

tim di ruang darurat bisa merekam dan menemukan 
bukti terjadinya sumbatan, untuk selanjutnya 
memanggil dokter jantung agar dilakukan 
pembedahan terhadap pembuluh darah yang 
tersumbat.

Menurut dr Evit, untuk kebutuhan diagnostic 
biasanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit, 
sedangkan tindakan medis bervariatif. “Bisa 8 jam, 
bisa 30 menit tergantung kasusnya,” ujar dr Evit.

Pelaksanaan tindakan biasanya dilakukan oleh 
lima petugas medis yang terdiri dari satu dokter, 
satu asisten dokter (perawat), satu pencatat 
(scrabdas), satu sirkulen dan petugas monitor. (*)
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F OKUS

ALAMI KEDARURATAN 

MEDIS/NON MEDIS? 

TEKAN 119 / (0355-320119)

PUBLIC SAFETY CENTRE (PSC)

Program layanan Public Safety Centre atau PSC 119, 
secara resmi beroperasi sejak akhir 2015. Sebuah 

layanan kedaruratan medis yang didesain memiliki 
prosedur tanggap darurat dan pelayanan yang efektif, 

cepat dan efisien. 
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ISI program layanan ini tentunya adalah 
menitikberatkan fungsinya sebagai 
layanan pre-hospital bagi warga yang 
terkena musibah. Sebuah layanan 

kegawatdaruratan yang dirancang dengan mode 
efektfitas tinggi. Mirip dengan layanan ‘911’ di 
Amerika Serikat. Atau boleh dibilang cloning program. 
Tidak apa-apalah, demi kebaikan masyarakat 
Tulungagung. Ataupun warga lain yang kebetulan 
singgah di Kota Marmer. Toh, program 911 ala RSUD 
dr Iskak ini amat-sangat membantu warga yang 
mengalami situasi kedaruratan medis. 

Bagaimanapun keberadaan PSC 119 efektif 
dalam menjawab tantangan penyediaan layanan 
kedaruratan medis di era revolusi industri 4.0. 
Memanfaatkan jaringan ambulans dan tim medis 
yang tersebar di puskesmas-puskesmas yang ada, 
adopsi teknologi hingga penerapan metode deteksi 
global positioning system (GPS), seorang penderita/
calon pasien yang membutuhkan pertolongan 
kedaruratan bisa segera dievakuasi. Pasien atau 
warga yang ada di dekat pasien bisa dipandu 
langsung oleh operator untuk melakukan langkah-
langkah penanganan pertama sembari menunggu 
tim PSC 119 datang mengevakuasi.

Ambil contoh jika ada peristiwa darurat seperti 
kecelakaan atau serangan jantung yang sesegera 
mungkin memerlukan pertolongan medis. Warga 
cukup menekan tombol layanan kedaruratan medis 
di (0355) 320-119. Atau melalui nomor panggilan 
darurat nasional 119.

Menurut penjelasan Kepala Bagian Layanan 
PSC 119 Tulungagung dr Bobby Prabowo Sp. 
Em, PSC 119 sengaja dilahirkan sebagai layanan 
kedaruratan bagi masyarakat sekitar. Program ini 
merupakan bentuk layanan medis. Artinya, pihak 
rumah sakitlah yang mendatangi pasien. Bukan 
sebaliknya, pasien mendatangi rumah sakit. “Kami 
menyelenggarakan PSC 119 ini untuk jemput bola 
(pasien) dan ditangani secara aktif,” ujar Bobby.

Terkait biaya, semua semua bisa diurus setelah 
dilakukan penanganan. Ya, tentunya dengan 
nominal yang terjangkau. Itupun bagi masyarakat 
yang penanganannya sampai membutuhkan alat-
alat medis RSUD. Bahkan bagi masyarakat yang 
bisa menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu 
(SKTM) dari kelurahan atau desa. Seluruh biaya akan 
digratiskan. “Wilayah operasinya masih seputar 
wilayah Tulungagung. Ke depan kami berharap 
layanan ini dapat ditiru daerah lain,” ujar Bobby.

M
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Penanganan pre-hospital yang baik akan 
meningkatkan peluang hidup pasien. Sebelum ada 
PSC 119, pelayanan yang terlambat penanganan 
di lapangan menyebabkan pasien yang datang di 
IGD kerap kasus mengalami kondisi medis yang 
sudah sangat buruk dan bahkan meninggal (dalam 
perjalanan). Sehingga muncul istilah, “garbage in 

garbage out”.

“Pelayanan di luar jelek, respon time jelek, mutunya 
pre-hospital-nya apalagi. Maka dari itu (sekarang) 
semua kita perbaiki,” kata dr Bobby.

Penanganan pre-hospital yang baik akan membuat 
peluang hidup pasien lebih baik. Imbasnya saat 
di IGD, penanganan pun bisa maksimal sehingga 

pasien bisa ditangani dengan baik.

Bobby mengatakan, ambulans bukan tentang 
bagaimana membawa pasien dari lokasi kejadian 
ke layanan kesehatan. Akan tetapi ambulans harus 
bisa melakukan tindakan medis. Itulah kenapa, 
ambulans PSC 119 selalu ada petugas medis. 

Sejak diluncurkan pada 28 November 2015, 
PSC 119 telah memiliki 38 unit ambulans yang 
tersebar di seluruh puskesmas di 19 kecamatan 
Tulungagung. Ketersediaan fasilitas layanan medical 

mobile ini efektif memperpendek respons time kasus 
kedaruratan medis di lapangan. Hebatnya, PSC 119 
bersama jaringan ambulans yang saling terkoneksi 
ini siap melayani masyarakat non-stop 24 jam. (*)

 ALAT-ALAT YANG ADA 
DALAM AMBULANS PSC 119

AMBULAN PSC 119 dilengkapi perangkat global 
positioning system (GPS) untuk mengetahui 
posisinya. Di dalamnya terdapat juga alat-
alat kedaruratan seperti Oksigen Monitor, AED, 
Emergency Kit, Emergency Drugs, Suction, Ventilator, 
dan alat Full Resusitasi serta alat Bidai. Masing-
masing alat memiliki fungsi penting saat 
melakukan pertolongaan pertama.

OKSIGEN MONITOR. Alat ini berfungsi untuk 
mengetahui kadar oksigen dalam tubuh pasien. 

AED digunakan untuk melakukan kejut jantung 
untuk mengembalikan denyut jantung pasien.

EMERGENCY KITS merupakan alat untuk 
pertolongan pertama.

EMERGENCY DRUGS sama dengan Emergency 

Kits. Merupakan obat-obatan yang dibutuhkan 
untuk pertolongan pertama dan darurat. Yang 
termasuk Emergency Drugs adalah Aspirin Tablet, 

atropineinjection 600 mg/ml, digoxin tablet 250 mg, 

furosemide injection 50 mg/5 ml, Lidocaine 2%/5 

ml, semprotan Glyceryl Trinitrate, Tenecteplase Vial 
dan Dalteparin Injection. Masing-masing obat 
mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan diberikan 
sesuai dengan kondisi pasien.

SUCTION bekerja seperti alat penyedot yang 
digunakan untuk membersihkan jalan napas 
dari darah, air liur, muntah, atau sekresi lainnya 
sehingga pasien dapat bernapas.

VENTILATOR. Merupakan alat bantu pernafasan, 
memiliki peran penting untuk membantu 
pernapasan seseorang ketika memilki gangguan 
penyakit pernapasan tertentu. Alat ini akan dilepas 
ketika seseorang sudah bisa kembali bernapas 
dengan normal.

RESUSITASI TOOL. Adalah alat memberikan nafas 
buatan pada pasien, biasnya alat ini berbentuk 
masker dan dilengkapi tabung yang bisa dipompa.

BIDAI. Adalah papan yang berfungsi untuk menahan 
tulang pada pasien patah tulang agar tidak bergeser. 
Penggunaan alat ini dengan mengikat bidai pada 
bagian tubuh yang dicurigai mengalami patah tulang.
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PSC 119 selalu siaga 24 jam dalam sehari. Tujuh 
(7) hari dalam sepekan. Untuk melayani warga 
Tulungagung ada petugas khusus yang berjaga di call-

center. Tugasnya, menerima telepon dari warga yang 
membutuhkan layanan kegawatdaruratan segera.

Untuk menghubungi layanan PSC 119, disediakan 
nomor hotline di (0355) 320-119 dan 119 serta 
aplikasi android emergency button. Sistem ini 
dirancang untuk memudahkan komunikasi antara 
warga dengan rumah sakit untuk mendapatkan 
layanan kedaruratan medis. Sayang, fasilitas 
layanan masyarakat ini acapkali disalahgunakan 
orang iseng dengan memberikan informasi palsu 
pada operator nomor tersebut.

Seperti diungkapkan oleh Agus Yuli, call taker 
(penjawab telepon) pada PSC 119. Call taker berugas 
merespon setiap panggilan warga. Dirinya akan 
mencatat lokasi, nama pemanggil dan memberikan 
arahan sebelum petugas kesehatan datang. “Ada 
orang yang iseng juga, kasih nomor telepon. Ternyata 
nomornya tidak bisa dihubungi sehingga kita tidak 
bisa menindaklanjuti,” tutur Yuli.

Penelepon iseng biasanya memberikan informasi 
yang kurang jelas, ragu-ragu. Misal memberikan 
informasi kondisi pasien yang dianggap tidak detail.

Selain orang iseng, seringkali dirinya menghadapi 
penelepon yang panik. Sudah menjadi tugasnya 
untuk menenangkan penelepon sebelum 
memberikan arahan pada penelepon. Tak 

jarang pula dirinya mendapat telepon secara 
bersamaan. Jjika menghadapi kejadian 

seperti ini, dirinya akan menjawab 

nomor yang pertama kali menghubungi dan 
menyelesaikannya. “Kita harus menyelesaikan satu 
dulu baru kita menyelesaikan yang lain, karena 
keterbatasan SDMnya,” katanya.

Bagi petugas call center atau call taker di ruang Command 

Centre PSC 119 lantai 2 RSUD dr Iskak, bekerja selama 
8 jam duduk sambil menghadap layar besar komputer 
yang tersambung GPS sangat rentan menimbulkan 
kejenuhan. Sehingga untuk menghilangkannya, Agus 
menyelinginya dengan ngobrol dengan rekan kerjanya 
atau berjalan-jalan di sekitar call center.

Setiap harinya, ada 5-10 panggilan kegawatdaruratan 
yang masuk. Jika di rata-rata perbulan ada sekitar 
150-200 panggilan kegawat daruratan. Panggilan ini 
jauh meningkat jika dibandingkan awal PSC 119 di 
luncurkan, yang kadang tidak ada panggilan sama 
sekali dalam sehari.

Di call center terdapat satu monitor besar untuk 
memantau pergerakan ambulan, dua telepon, dua 
tablet dan beberapa unit komputer. Di ruangan 
berukuran kurang lebih 6 x 6 meter itu ada 1 call 
taker dan 1 call dispatcher.

Masyarakat yang menelepon akan diiterima oleh 
call taker. Call taker akan mencatat segala informasi 
yang diberikan oleh penelepon lalu memberikan 
arahan pada penelepon tindakan yang dilakukan 
sebelum petugas kesehatan datang.

Selanjutnya call dispatcher akan menghubungi unit 
ambulans yang terdekat dengan lokasi kejadian 
yang diberikan oleh penelepon. Call dispatcher akan 
meminta ambulans untuk menuju lokasi secepatnya 
sehingga memepercepat respons time. (*)

MENGINTIP DAPUR 
(COMMAND CENTRE) PSC 119 
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ATAS inovasi yang dimunculkannya, RSUD dr 
Iskak menerima sanjungan dari berbagai pihak. 
Salah satunya dari Menteri Kesehatan RI Nila Farid 
Moeloek dalam kunjungannya ke rumah sakit daerah 
Tulungagung ini pada awal 2016. Ia mengapresiasi 
inovasi yang diluncurkan RSUD dr Iskak Tulungagung. 
Inovasi layanan publik TEMS bahkan kemudian 
diadopsi sebagai percontohan nasional, dan 
kemudian banyak ditiru berbagai daerah di Tanah Air.

Selain itu Menkes Nila Moeloek mengakui jika program 
panggilan gawat darurat bernomor (0355) 320 119 ini 
baru ada di Kabupaten Tulungagung dan mengalahkan 
layanan kesehatan di rumah sakit Jakarta sekalipun.

Pemerintah pusat saat ini juga tengah menggagas 
layanan penanganan gawat darurat terpadu melalui 
sambungan telepon 119. Program ini dinamai National 

Comand Center. Namun layanan yang melibatkan banyak 
perangkat keselamatan ini rencananya baru akan 
terealisasi tahun ini, 2019.

Penghargaan juga datang dari forum layanan publik 
(public service forum) Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) dalam kompetisi inovasi pemerintah tingkat 
dunia. Kabupaten Tulungagung sebagai entitas 
pemerintah daerah, dinilai sukses menerapkan 
manajemen kegawatdaruratan yang mampu menekan 
angka kematian cukup signifikan.

Forum tingkat dunia yang berlangsung di Marrakesh, 
Kerajaan Maroko, pada tanggal 21-23 Juni 2018 dengan 
tema "Transformasi pemerintahan untuk mewujudkan 

tujuan pembangunan berkelanjutan" ini, mengundang 
sejumlah lembaga pemerintah dari berbagai belahan 
dunia yang dinilai memiliki inovasi.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Iskak 
Tulungagung, dr Supriyanto Dharmoredjo, SpB, FINACS, 
yang turut diundang dalam forum itu, menyampaikan 
presentasi tentang Layanan Instalasi Gawat Darurat 
Modern (INSTAGRAM) dan Tulungagung Emergency 

Medical Service (TEMS) yang menjadi percontohan 
nasional.

Inovasi ini ternyata mampu meningkatkan kepuasaan 
masyarakat. Berdasarkan laporan suvei kepuasan 
pasien RSUD dr Iskak Tulungagung 2016, angkanya 
terus meningkat dari tahun 2011 sampai 2016. 
Sebelum adanya inovasi TEMS ini, pada tahun 2011 
angka kepuasaan mencapai 74,51 poin dan menurun 
pada 2012 menjadi 73,68.

Pada tahun 2013 kepuasaan meningkat tipis menjadi 
73,88 poin, berlanjut pada 2014 sebesar 76,95 poin, 2015 
sebesar 78,84 poin, dan pada tahun 2016 meningkat pesat 
menjadi 81,97 poin. Inovasi yang dihadirkan RSUD dr Iskak 
Tulungagung ternyata mampu meningkatkan kepuasan 
bagi para pasien dalam menerima pelayanannya.

Lebih istimewa lagi, inovasi ini teruji mampu menurun-
kan angka kematian kurang dari 24 jam, kecacatan 
permanen, dan hilangnya nyawa pasien. Ditambah 
masyarakat mudah untuk mengakses Instalasi Gawat 
Darurat (IGD) mampu meningkatkan pengurangan 
kematian di wilayah Tulungagung. (*)

SANJUNGAN DARI BERBAGAI PIHAK

Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek (tengah) didampingi direktur RSUD dr Iskak dr. Supriyanto, Sp.B,M.Kes 
(kedua kanan) meninjau layanan IGD RSUD dr Iskak.
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ANDA punya keluhan atau 

ketidaknyamanan seputar layanan 

medis di RSUD dr Iskak? Jika 

jawabannya adalah iya, maka 

jangan pernah ragu apalagi takut 

untuk mengadu ataupun komplain. 

Lapor saja ke kepala jaga di masing-

masing unit ruangan, ke tim humas, 

supervisor yang sedang bertugas atau 

ke nomor pengaduan di 082-13-200-

200-5. Bisa melalui layanan pesan 

singkat (SMS), whatsapp, telepon, di 

laman/web di www.rsudtulungagung.

com ataupun layanan sosmed dan 

fanpage resmi RSUD dr Iskak.

Selama itu faktual dan bukan hoaks 

(tidak mengada-ada),  seluruh 

divisi pelayanan rumah sakit siap 

menerima dan menindaklanjuti 

keluhan apapun yang diadukan 

pasien maupun keluarga pasien. 

Tujuannya tentu agar manajemen 

bisa terus berbenah. Standar 

mutu layanan kesehatan terjaga, 

pasien nyaman dan aman selama 

menjalani terapi pengobatan di 

lingkungan rumah sakit. 

Tidak main-main loh. Demi menjaga 

standar-mutu dan janji layanan 

terbaik kepada masyarakat, 

Direktur RSUD dr Iskak, dr 

Supriyanto, Sp.B, M.Kes pada 2 

Januari 2019 meneken sebuah 

maklumat yang berisi pernyataan 

siap menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan sesuai standar pelayanan 

yang telah ditetapkan. Dan apabila 

tidak menepati, siapapun petugas/

staf medis yang melanggar harus 

siap dijatuhi sanksi sesuai aturan 

perundangan yang berlaku. Wow, 

hebat. Konon semua itu dilakukan 

demi memastikan tercapainya 

standar mutu pelayanan unggul di 

semua lini layanan RSUD dr Iskak.  

(*)

Menuju Kualitas 
Pelayanan Unggul

LAYANAN



ENTU pemberian nama dr Iskak 
tidak serta merta begitu saja. Banyak 
yang mendasari. Salah satunya dr 
Iskak memberikan andil yang besar 

dalam membesarkan rumah sakit tersebut.  
Sebenarnya dr Iskak bukan pendiri atau 
pemimpin pertama rumah sakit tersebut. Jika 
dirunut, ia merupakan pemimpin keenam di 
rumah sakit daerah ini. Namun karena jasa-
jasanya sangat besarlah sehingga nama dr 
Iskak diabadikan sebagai nama rumah sakit 
umum daerah di Tulungagung. 

Dr Iskak lahir di Tulungagung pada 19 April 
1913. Iskak merupakan putra kedua (dari 
empat bersaudara) pasangan Moenandar 
dengan Askamah. Namun sejak kecil Iskak 
diasuh oleh kakak ayahnya, Abdoel Moentalib 
yang tidak memiliki putra kandung. Selain itu, 
jarak rumah antara Moenandar dengan Abdoel 
Moentalib hanya beberapa puluh meter saja. 

Masa kecil Iskak dihabiskan untuk dua hal. 
Pertama, belajar. Dan kedua, membantu 
ayah angkatnya, Abdoel Moentalib yang 
merupakan pengusaha batik tulis di Jl dr 
Soetomo (sekarang Rumah Makan Bima), 

Tulungagung. Iskak kecil sangat disayang oleh 
Abdoel Moentalib maupun Moenandar, yang 
juga pengusaha batik tulis. Hal itu karena ia 
sangat pintar mengambil hati orangtuanya. 
Juga, Iskak pintar dalam ilmu pelajaran di 

DR ISKAK, 
SOSOK 
PAHLAWAN 
KEMANUSIAAN 
DARI TULUNGAGUNG

Rumah sakit yang kini 
berdiri megah di Jalan 

HOS Cokroaminoto Kota 
Tulungagung itu awalnya 

bernama Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Tulungagung. 
Namun sejak 2001 berganti 

nama menjadi RSUD dr Iskak. 

T
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Sekolah Rakyat (SR).

Sedangkan kesukaan Iskak adalah 
berkuda. Pernah ia terjatuh hingga 
memar-memar saat berkuda dengan 
kakaknya, Markani yang saat itu 
menjadi guru. Abdoel Moentalib 
pun marah kepada Markani yang 
dianggap lalai dalam mengasuh dan 
mengawasi adiknya.

Selepas SR, Iskak terus sekolah untuk 
mengapai cita-cita sebagai dokter. 
Ia bersekolah dengan didanai ayah 
angkat yang juga pamannya, Abdoel 
Moentalib. Iskak memilih Sekolah 
Tinggi Kedokteran di Jakarta. Dia 
berhak menyandang gelar dokter 
sejak Agustus 1943. Atau saat berusia 
sekitar 30 tahun. Begitu lulus bekerja 
di bagian interne RSUP Jakarta hingga 
Oktober 1943.

Dr Iskak sering berpindah tugas. Pada 
November 1943 hingga Agustus 1945 
ia pindah kerja di Rumah Sakit Tentara 
Jepang (Rikugun Byoin) Magelang. Di 
rumah sakit itu hanya ada dua dokter 
yang orang Indonesia. Yakni dr Iskak 
dan dr Harjono. Lainnya merupakan 
dokter asal Jepang. Maklum, saat itu Indonesia 
sedang dijajah Jepang.

Berkecamuknya perang kemerde kaan 
menggugah jiwa nasionalisme Iskak muda. 
Bersama pemuda Indonesia lain, dr Iskak 
ikut berperang mengusir Jepang dari bumi 
Indonesia. Hingga akhirnya, Soekarno-Hatta 
mengumandangkan kemerdekaan Indonesia 
pada Agustus 1945.

Setelah Indonesia Merdeka dr Iskak bekerja di 
kalangan ABRI dengan pangkat Mayor Kesehatan. 
Pada September 1945 bertugas di Tulungagung.

Pertempuran Surabaya juga diikuti dr Iskak. Saat 
itu dirinya bersama pasukan yang dipimpin Mayor 
Singgih, bagian dari Resimen Kediri di bawah 
komando Kolonel R Soerachmad, mendapat tugas 
untuk menghadapi ultimatum Pasukan Sekutu. 
Pasukan berangkat pada 9 November 1945. Mereka 
bertempur di seputar Petemon, Surabaya. 

Pertempuran Surabaya yang kemudian dikenal 
sebagai Hari Pahlawan dimenangkan RI. 
Usai pertempuran yang heroik itu, dr Iskak 
dipindahkan ke Resimen 16 Kediri. Sesuai 
bidangnya, dr Iskak bekerja sebagai dokter di 
resimen tersebut. Tepatnya menjabat wakil Kepala 
Kesehatan Resimen 16 Kediri. 

Dr Iskak muda menyunting RA Soedjiati, 
seorang gadis kelahiran Jogjakarta yang 
bertugas sebagai guru Bahasa Inggris di 
Tulungagung. Perkenalan keduanya terjadi 
karena guru bahasa Inggris yang ayu itu 
indekost di rumah dr Chusain, di Kelurahan 
Kepatihan. Antara dr Chusain dengan dr Iskak 
berteman akrab.

MELIBAS PKI

Pada akhir dasawarsa 1940-an, PKI yang dipimpin 
Muso merong rong RI. Melakukan pemberontakan 
di Madiun atau biasa disebut Madiun Affair pada 
pertengahan 1948. Mau tidak mau, TNI turun 
tangan untuk menghentikan PKI yang mencabik-
cabik negeri dari belakang. 

Batalyon Mudagin bertugas menghadapi Muso 
antek-anteknya. Tidak ketinggalan, dr Iskak 
mengikuti Batalyon Mudagin. Itu terjadi pada 
Maret 1948. 

Batalyon Mudagin mendapat tugas memadamkan 
pemberontakan di selatan, meliputi Kediri, 
Tulungagung, Trenggalek, hingga Ponorogo. 
Setelah melalui perjuangan yang berat, akhirnya 
Muso dan pengikutnya berhasil dibasmi. Muso 
berhasil ditembak mati oleh TNI. Dr Iskak ikut 
menyaksikan kematian Muso di RS Ponorogo 
pada pertengahan 1948.
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Setelah pemberontakan Muso dipadamkan, dr 
Iskak ingin mengabdi penuh di dunia kedokteran. 
Beliau mengajukan berhenti dari kesatuan TNI. 
Maka, pertengahan Desember 1948 surat keputusan 
pemberhentian dengan hormat untuk dr Iskak pun 
turun. Pangkat terakhir yang disandangnya di TNI 
adalah Letnan Kolonel.

Sebenarnya, permohonan berhenti itu sudah diajukan 
setahun sebelumnya. Atas jasa-jasa dr Iskak dalam 
perjuangan merebut kemerdekaan, Presiden Soekarno 
menganugerahi tanda kehormatan bintang gerilya.

             RUMAH SAKIT PINDAH 9 KALI

Akhir Desember 1948 dr Iskak dipercaya Bupati 
Tulungagung R. Mochtar Prabu Mangkunegoro untuk 
menjadi pimpinan rumah sakit di Tulungagung. Karena 
kondisi sedang perang, seluruh pasien yang berjumlah 
sekitar 50 orang dan pegawai rumah dan keluarga 
yang berjumlah 200 orang diungsikan ke luar kota. 
Pengungsian besar-besaran itu dikoordinir seorang 
mantra senior bernama Soejoto.

Pengungsian dilakukan ketika matahari mulai 
terbenam. Sekitar pukul 18.30 WIB. Rombongan 
pengungsi menerobos kesunyian malam. Pasien 
yang sakit berat terpaksa ditandu. Sedangkan yang 
masih bisa jalan, dipapah oleh saudara atau petugas 
kesehatan. Tak lupa keluarga karyawan rumah sakit 
ikut pindah. Mereka membantu membawa peralatan 
medis yang saat itu masih sangat sederhana.

Suasana mencekam. Rombongan pengungsi ini berjalan 
tergesa-gesa untuk menghindari kecurigaan pasukan 
Belanda yang mencoba menjajah 
Indonesia kembali. Mereka berjalan 
beriringan. Tidak ada yang berani 
menyalakan obor untuk menerangi 
jalan. Tujuan pertama, di rumah 
petugas kesehatan di Desa Bangoan. 

Desa Bangoan merupakan daerah 
yang cukup terpencil saat itu 
sehingga dianggap aman untuk 
tempat pengungsian. Namun itu tak 

berlangsung lama. Sebab mata-
mata Belanda mengetahui 

tempat pengungsian 

dokter, petugas kesehatan dan pasien. Akhirnya, mereka 
memutuskan untuk me  ngungsi lagi. Kali ini dituju di Desa 
Domasan, Keca matan Kedungwaru. Lagi, aksi me ngungsi 
ini dilakukan dengan sangat hati-hati. 

Kota Tulungagung telah diduduki penjajah Belanda. 
Pada 1949, Rumah Sakit Tulungagung pindah 
sembilan kali hingga terakhir di dekat Pantai Selatan 
(daerah sine). Semua dilakukan untuk menghindari 
kejaran pasukan Belanda.
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Setelah Belanda diusir dari Indonesia pada akhir 
1949, rumah sakit dikembalikan ke Tulungagung. 
Bupati Tulungagung tetap mempercayakan dr Iskak 
sebagai pimpinan rumah sakit. 

Setelah kedaulatan di capai Pemerintah Re pu blik 
Indonesia pada tahun 1950, bukan berarti hambatan 
telah usai. Persoalan-persoalan serius yang muncul dan 
per lu dicarikan pemecahannya yaitu keterbatasan da na, 
sarana dan prasarana rumah sakit yang berkedudukan 
di Jalan Pahlawan. Misalnya, pengadaan peralatan 
medis, obat-obatan, serta bahan makanan bagi pasien 
yang opname. Maklum, pemerintah daerah hanya 
mampu men-dropping bahan makanan setahun sekali 
dalam jumlah yang terbatas. Untuk kekurangannya, 
pihak rumah sakit yang dipimpin dr Iskak harus 
mengupayakan sendiri. Tidak mungkin mengharapkan 
pemasukan dana dari pasien yang berobat maupun 
yang opname. Itu karena kondisi masyarakat saat itu 
yang memprihatinkan. 

Ide jenius muncul dari benak dr. Iskak yakni 
kerjasama dengan masyarakat sekitar rumah 
sakit dengan mengadakan penanaman padi dan 
jagung memakai sistem tumpangsari. Lahan yang 
digunakan mencapai 10 hektare, diambilkan dari 
tanah kehutanan atas seizin Bupati R. Mochtar Prabu 
Mangkunegoro. Hasilnya, kebutuhan pangan yang 
menjadi tanggungan rumah sakit terpenuhi. Dengan 
cara itu pula rumah sakit akhirnya dapat menghidupi 
200 orang pegawai beserta keluarganya dan 
memenuhi kebutuhan makan pasien.

Sementara untuk mendap at kan protein pihak rumah 
sakit mengadakan penyembelihan sapi sendiri. Sebagian 
daging sapi un tuk lauk pauk pasien, sisanya dijual ke 
masyarakat. Se dangkan untuk tam   bahan keua ngan, pimpi-
nan beserta pegawai rumah sakit secara gotong royong 
menciptakan ho me industry, yakni membuat sabun yang 

bahannya dari abu dan minyak ke lapa.

Dr Iskak sangat pe duli dengan rakyat ke cil. Hal itu 
tercermin dari kebijakannya yang membebaskan biaya 
be  ro bat untuk masya rakat tidak mampu, ter masuk para 
abang tukang becak. Selain tukang becak, polisi dan 
tentara juga gratis setiap berobat ke dr Iskak.

Dr Iskak sangat disiplin dalam segala hal. Ini dibuktikan, 
misalnya, tempat penyimpanan anak kunci rumah 
sakit. Anak kunci harus diletakkan di tempat yang telah 
disediakan. Pernah, suatu hari salah satu karyawan rumah 
sakit mengantongi anak kunci tersebut. Begitu ketahuan 
oleh dr Iskak maka karwayan yang dianggap lalai itu 
mendapat hukuman. Yakni harus memakai jas dokter 
selama jam kerja. Suatu bentuk hukuman yang unik, 
tanpa unsur kekerasan namun sangat mengena. Karena 
karyawan yang bukan dokter itu malu memakai jas dokter. 
Ada juga karyawan yang dihukum harus memakai jas 
dokter karena kancing jas dr Iskak lepas satu.

Pada 13 Maret 1970, dr Iskak terpaksa meninggalkan 
Rumah Sakit Daerah Tulungagung karena mendapat 
tugas baru sebagai pengawas Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur. Sekitar setahun kemudian, dr Iskak 
memasuki masa pensiun. (*)
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PENYEDIAAN fasilitas poli eksekutif 
adalah representasi respon RSUD dr Iskak 
menindaklanjuti besarnya animo masyarakat 
akan layanan medis rawat jalan dengan standar 
pelayanan cepat, paripurna dan bisa memilih 
penanganan dokter sesuai keinginan pasien. 

RSUD dr Iskak terus meningkatkan pelayanan 
terhadap masyarakat. Salah satunya melalui produk 
jasa layanan ‘Poli Eksekutif’.  Label eksekutif sengaja 
disematkan karena poli ini merupakan pelayanan 
kesehatan dokter spesialis yang lebih baik dari poli 
umum.

Di poli eksekutif, pasien bisa memilih dokter 
spesialis yang dikehendaki. Misal untuk poli 
jantung. Ada beberapa dokter spesialis yang 
praktek, dengan jam praktek berbeda. Ini artinya, 
dokternya bisa memilih sesuai dengan permintaan 
pasien dan keluarga pasien. Untuk jadwal 
dokter yang praktek, pasien bisa melihat pada 
pengumuman yang ada. Setiap dokter spesialis 
mempunyai jadwal praktek yang berbeda.

Kepala Poli Eksekutif RSUD dr Iskak, dr. 
Mochammad Mundir Arif, Sp.THT-KL menjelaskan, 
kelebihan lainnya dari poli ini adalah antrian yang 
tidak terlalu panjang jika dibandingkan dengan 
poli umum. antrian yang tidak terlalu panjang 
ini lantaran pasien bisa memilih kapan untuk 
melakukan kunjungan sesuai jadwal praktek 
dokter spesialis yang dikehendaki. “Misalkan 
pasien ingin kontrol ke dokter spesialis A, dia 
bisa bertemu asalkan ada jam praktek,” terang dr 
Mundir.

Untuk obat yang diberikan pada pasien pun tidak 
ada perbedaan dengan pasien poli umum. Asalkan 
obat itu ada dalam daftar obat di RSUD dr Iskak. 

OPTIMALKAN LAYANAN

Sejak pertama produk jasa layanan ini dibuka, 
animo masyarakat yang ingin memanfaatkan 
layanan di poli eksekutif kian besar. Hal ini 
membuat manajemen RSUD dr Iskak kewalahan. 
Apalagi saat itu kekurangan ruang pemeriksaan, 
seiring semakin banyaknya jumlah dokter spesialis 
yang praktek di poli eksekutif. Hingga saat ini 
saja, misalnya, tercatat ada 45 dokter spesialis 
yang melakukan praktek di poli eksekutif. Dan 
untuk mengatasinya, manajemen terpaksa 
memanfaatkan 10 ruang perawatan paviliun yang 
alihfungsikan menjadi ruang pemeriksaan dokter 
spesialis, tutur dr Mundir. 

Layanan Murah 
di Poli Eksekutif

LINIKK
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Direktur RSUD dr Iskak menunjukkan nota kesepahaman bersama (MoU) kerjasama pelayanan Poli Eksekutif bagi peserta BPJS non-PBI.



LINIKK
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JADWAL POLI EKSEKUTIF

POLI UROLOGI

POLI BEDAH SARAF

POLI ILMU PENYAKIT DALAM 

POLI PARU POLIKLINIK

POLI SPESIALIS MATA

POLI ANAK

POLI BEDAH

POLI ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI 

POLI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

POLI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

POLI GIGI SPESIALIS DAN GIGI UMUM

POLI KULIT KELAMIN DAN BEDAH PLASTIK

POLI SARAF

POLI THT-KL POLIKLINIK 

POLI REHABILITASI MEDIK 

POLI KEDOKTERAN JIWA



ASILNYA, secara umum pelayanan yang 
dilakukan oleh rumah sakit plat merah 
milik Pemkab Tulungagung itu terbilang 
memuaskan publik. Hal ini mengacu nilai 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diraih berdasar 
survei pada mayoritas pengguna jasa layanan pada 
2018 dan mencapai skala nilai 83,05. Ini kategori BAIK.

Pada kurun satu dasawarsa terakhir, nilai IKM 
RSUD dr Iskak sempat berfluktuasi di awal, namun 
kemudian tren-nya terus meningkat. Coba tengok 
data pada 2010 dimana IKM saat itu mencapai 
76,00. Setahun berikutnya, 2011, index kepuasan 
masyarakat  turun menjadi 73,59. Sempat naik 
tipis pada 2012 dengan nilai 73,88, naik lagi pada 

2013 sebesar 75,51, IKM kembali turun tipis pada 
2014 menjadi 75,04. Setelah itu, index kepuasan 
masyarakat cenderung naik terus hingga sekarang. 
Pada 2015 IKM tercatat sebesar 77,6, kemudian 
pada 2016 sebesar 82,63, tahun 2017 sebesar 
82,66, dan tahun 2018 sebesar 83,05.

Dari sekian produk jasa layanan yang disediakan 
itu, nilai IKM 2018 tertinggi diraih oleh instalasi 
rawat inap dengan nilai 83,56. Selanjutnya disusul 
oleh pelayanan penunjang sebesar 83,32, pelayan 
rawat jalan sebesar 83,28 dan pelayanan instalasi 
gawat darurat (IGD) sebesar 82,06.

Data IKM itu dibuat tim survei yang dilakukan 
terhadap 1.520 pasien RSUD dr Iskak dari 
rentang usia 20-44 tahun. Sedangkan dari tingkat 
pendidikan setingkat sekolah dasar (SD) hingga S-2 
yang di dominasi tamatan setingkat SMA sebesar 
38 persen atau 571 responden.

Ada Sembilan (9) indikator pelayanan yang menjadi 
dasar survey, yaitu persyaratan, sistem-mekanisme-
prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk 
spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, 
perilaku pelaksana, penanganan pengaduan-saran-
masukan, dan sarana dan prasarana.

Kebanyakan pasien memilih RSUD dr. Iskak lantaran 
kelengkapan failitas sebanyak 41 persen, disusul 
kemudahan akses menuju lokasi sebesar 21 persen. 
Selanjutnya adanya kerjasama dengan asuransi 
kesehatan sebesar 12 persen dan reputasi (kinerja baik) 
sebesar 10 persen, selebihnya dengan alasan kecocokan 
dokter dan harga yang terjangkau dan lain-lain. (*)

UNTUK mengetahui tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan 

RSUD dr. Iskak, pihak RSUD melakukan 
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

24/  2019 / I - RSUD dr Iskak Tulungagung

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TAHUN 2010- 2018
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Jalan 
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PENYAKIT DALAM :

1. dr. MOH. JASIN JACHJA, Sp.PD

2. dr. LAKSMI WIJAYATI, Sp.PD

3. dr. RINA MELINDA, Sp.PD

4. dr. NURAIDA WISUDANI, Sp.PD

5. dr. HENGKI WIJAYA, Sp.PD

RADIOLOGI :

1. dr. ANDI PRASETYO, Sp.Rad

2. dr. I KOMANG MARGA PUJA, Sp.Rad

3. ROSA, Sp.Rad

PATOLOGI KLINIK – PATOLOGI 
ANATOMI – MIKRO BIOLOGI :

1. dr. YUSFITA EFI RUSDIANA, Sp. PA

2. dr. HENNY RAHMAR RABBY Y.,Sp.PK 

3. dr. RENDRA BRAMANTHI, Sp.MK

KELOMPOK STAF MEDIS 
PENYAKIT BEDAH:

1. dr. WAHYU HARISANYOTO, Sp.B-KBD

2. dr. ACHMAD SAIFULLAH, Sp.B

3. dr. FERI NUGROHO, Sp.B

4. dr. NURUDIN SYAHADAT,Sp.B

5. dr. MUHAMMAD ANNAS,Sp.B

6. dr. WISNU DWIJAYA K., Sp.OT

7. dr. HAMKA ADITYA ERLANGGA, Sp.OT

8. dr. ANTON HERMAWAN, Sp.U

9. dr. RYAN AKHMAD ADHI      
SAPUTRA, Sp.U

DOKTER SPESIALIS UROLOGI

10. dr. MOHAMMAD ZAKARIA S., Sp.BS

DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF 

11. dr. SANTI DEVINA, Sp.BP,RE

ANESTESI DAN REANIMASI :

1. dr. AGUS BUDI SANTOSO, Sp.An

2. dr. HANIS SUPROBO, Sp.An

3. dr. AGUS PRIYANTO, Sp.An.
PENYAKIT PARU:

1. dr. MOHAMAD. ARFI, Sp.P

2. dr. BAMBANG SADWORO, Sp.p

EMERGENCY:

1. dr. BOBI PRABOWO, Sp.EM

UMUM:

1. dr. HERU DWI CAHYONO

2. dr. TUTUR DANANG NURHADI

3. dr. FURQON AFANDRI

4. dr. KUKUH ARDIANTO

5. dr. ELLEN SISKA SUSANTI

6. dr. CANDRA KARUNIA AKBAR

7. dr. PUTRI PRIELA

8. dr. PUTRI RIADHINI

9. dr. FADILLA KAMAYANTI

10. dr. NURLITA TRISNANING PUTRI

11. dr. ROAT YETI MUSTAFIDA

12. dr. NADIA APRILIA FITRIANA

13. dr. YUDHISTIRA PERMANA

14. dr. EVA YUNITA

15. dr. ALFA RIKA RIZKYANA

16. dr. RUMAIDHIL ABRORY

17. dr. RIGARD DAVID SUNGKONO

18. dr. SHOCHIBUL KAHFI

19. dr. ANDREANSYAH HALIM

20. dr. YOLANDA SAMSUDIN

21. dr. ASHFIYATUL MAGHFIROH

22. dr. ANDREANSYAH HALIM

23. dr. ANIK SURYANI

 

GIGI DAN MULUT

1. drg. DYAH NURHANDINI 

2. drg. DONY CAHYA FIRMANSYA, Sp.KG

2. drg. WINIDIASTUTI ANITASARI, Sp. Perio

3. drg. HERLINA SUTANTO TAN

4. drg. DANANG DEWANTARA    

      ANANDA P. 

KULIT DAN KELAMIN:

1. dr. MARTA DWI RIFKA, Sp.KK 

2. dr. SEKAR PUSPITA LILASARI, Sp.KK 

SARAF-REHABILITASI MEDIK-
KEDOKTERAN JIWA:

1. dr. JENAR HARUMI, Sp.S

2. dr. DODO SAMBODO ARIANTO, Sp.S

3. dr. JOKO RUDYONO, Sp.S

4. dr. BAMBANG SUHADI, Sp.KFR

5. dr. PREDITO PRIHANTORO, Sp.KJ

JANTUNG DAN PEMBULUH 
DARAH-EMERGENCY

1. dr. ARIEF WIBISONO, Sp.JP

2. dr. EVIT RUSPIONO, Sp.JP

3. dr. TRI ASTIAWATI, Sp.JP

4. dr. FITRANTI SUCIATI LAITUPA, Sp.JP 

5. dr.  ADRIYAWAN WIDYA N., Sp.JP

KELOMPOK STAF MEDIS        
OBSTETRI GINEKOLOGI (OBGIN) :

1. dr. ONNI DWI ARIANTO, Sp.OG

2. dr. IRFANI BAIHAQI, Sp.OG

3. dr. CHOLID ROHMAN R.,Sp.OG

4. dr. TUTIT LAZUARDI, Sp.OG

KESEHATAN ANAK :

1. dr. EMI YULIANTI, Sp.A

2. dr. ZUHROTUL AINI, Sp.A

3. dr. HERLIN KRISTANTI, Sp.A

KESEHATAN TELINGA HIDUNG 
TENGGOROKAN (THT) DAN 
KEPALA LEHER (KL):

1. dr. SITI UMI HANIK, Sp.THT

2. dr. MOCH. MUNDIR ARIF, Sp. THT.KL

KESEHATAN MATA :

1. dr. HERA LESMANA, Sp.M

2. dr. RR. NOFIANA PRIATMODJO, Sp.M

LAYANAN



Dr Supriyanto 

ROFILP

BERKAT sentuhan tangan 
dinginnya, berbagai prestasi 

dan penghargaan telah diraih 
RSUD dr Iskak. Tak hanya di 

tingkat nasional, penghargaan 
tingkat internasional pun berhasil 

direngkuh. Semua tak lepas 
dari beragam inovasi pelayanan 

kesehatan yang digagas oleh sosok 
dr Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, 

FINACS, M. Kes. Dokter spesialis 
bedah kelahiran Tulungagung 55 
tahun lalu itu banyak membuat 

terobosan kebijakan bidang 
layanan kesehatan sejak ia 

dipercaya menjadi nahkoda rumah 
sakit plat merah milik Pemerintah 
Kabupaten  Tulungagung pada 30 

Januari 2014. 

TERUS 
BERINOVASI 

DEMI 
KETERSEDIAAN 
LAYANAN 

KESEHATAN 
MURAH
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Tempat dan Tanggal Lahir:  

Tulungagung, 31 Januari 1964

Pendidikan:   

* S-1. Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya, Malang (1991) 

* Spesialis Bedah Umum FK Universitas 
Brawijaya, Malang (2004)

* S-2. Magister Kesehatan Masyarakat 
(2019).

Riwayat Pekerjaan :

1993 - 1995:  Kepala Puskesmas 
Kerinci, Jambi Tahun 1995

1995 - 1998 :  Dokter umum di RSUD 
dr Iskak, Tulungagung

2004 - 2014:  Dokter spesialis bedah 
umum di RSUD dr Iskak, Tulungagung

2014 - sekarang:  Direktur RSUD dr 
Iskak, Tulungagung

Prestasi :

* Dokter Teladan Nasional 1995 

* Inovator Instalasi Gawat Darurat 
Modern (INSTAGRAM) TOP 35 2016

* Juara I Indohcf Innovation Adward 4 

* Public Services Of The Year 2018 Mark Plus 5 

* Marketing Champion 2018 Mark Plus 6 

* Inovator Layanan Syndroma 
Koronaria Akut Terintegrasi (LASKAR) 
Masuk TOP 99 Tahun 2018

* Delegasi UNSPA Inovasi Pelayanan 
Publik 2019

Biografi Singkat dr Supriyanto Dharmorejo, Sp.B, FINACS

EBELUM 
memimpin rumah 
sakit,  Dokter Pri 
– de mikian ia biasa 

disapa – dua tahun mengawali 
karier medis sebagai kepala 
puskesmas di Kerinci, Jambi 
pada 1993-1995, dan kemudian 
dimutasi ke ta nah kelahirannya, 
Tulungagung, de ngan menjadi 
dokter umum di RSUD dr Iskak 
pada 1996. Sejak itu, dengan 
modal kecintaannya yang besar 
ter hadap Tulungagung dan dunia 
medis membuatnya bertekad 
untuk tota litas mengabdikan 
seluruh jiwa dan pemikirannya 
demi melayani masya rakat yang 
memerlukan penanganan medis 
melalui keahliannya. Karena 
alasan itu pula dr Pri sangat aktif 
terlibat dalam memajukan produk 
jasa layanan di RSUD dr Iskak. Tak 
semata komersil, namun lebih 
untuk penyediaan layanan ke se-
hatan yang murah namun tetap 
dengan standar tinggi.

Visi akan penyediaan layanan 
ke sehatan murah namun 
berkualitas itu pula yang kemudian 
menginspirasi penggemar moge 

(motor gede) ini untuk terus 
berinovasi. Mulai dari pembentukan 
fasilitas instalasi gawat darurat 
modern (INSTAGRAM) yang 
mengantarkannya meraih 
penghargaan TOP 35 2016 Inovasi 
Layanan Publik 2016. Hingga 
peningkatan kapasitas di Poli 
Jantung melalui program Layanan 
Penanganan Jan tung Koroner 
secara Terintegrasi (LAS KAR) yang 

mampu menurunkan tingkat 
kematian hingga 47,3 persen 
selama periode 2015 hingga 2018. 

Atas dedikasinya dalam penyediaan 
fasilitas layanan gangguan jan tung 
bertaraf internasional itu, dr Pri 
mengantarkan Pemkab Tu lung-
agung beserta lembaga RSUD 
dr Iskak kembali merengkuh dua 
kali penghargaan berturut. Yakni 
Awar ding TOP 99 Tahun 2018 dan 
terbaru Awarding Top 99 Inovasi 
Pelayanan Publik 2019 atas peran 
sertanya sebagai delegasi/duta 
Indonesia di forum United Nations 

Public Service Award (UNSPA) pada 
23-26 Juni 2019 di Kota Baku, 
Azerbaijan.

Dokter yang hobi bermain 
musik dan piawai bermain guitar 
itupun mengaku bangga karena  
dalam forum tahunan berskala 
internasional itu ia berkesempatan 
memaparkan program layanan 
penanganan masalah serangan 
jantung koroner secara terintegrasi 
atau LASKAR secara panjang lebar. 
Banyak perwakilan negara yang 
terkesima dan belajar dari program 
jasa layanan kesehatan di RSUD dr 
Iskak Tulungagung, karena dinilai 
efektif dan efisien dalam menekan 
angka risiko kematian penderita 
penyakit jantung.

“Bangga juga sih, karena untuk 
kesekian kalinya Kabupaten 
Tulungagung diperbincangkan di 
forum tertinggi bangsa-bangsa 
sedunia," kata dr Pri menceritakan 
perjalanan kegiatan dalam forum 
UNPSA di Azerbaijan.

Sosok dokter yang menghabiskan 
masa kecilnya di wilayah pe-
desaan, tepatnya di Desa Gandong, 
Kecamatan Bandung yang minim 
fasilitas insfrastruktur kala itu, 
membuat bapak empat anak ini 
mengerti betul betapa sulitnya 
masyarakat pinggiran mencari 
akses layanan kesehatan.

Oleh karenanya, sejak menjabat 
sebagai direktur RSUD dr Iskak, 
ia langsung membuat berbagai 
terobosan guna memudahkan 
masyarakat untuk mendapat 
akses kesehatan murah, tuntas. 
Menurut dr Pri, ada dua hal yang 
menjadi pertimbangan pasien 
dalam memilih lembaga kesehatan, 
yakni akses keuangan dan jarak. 
Dan, RSUD dr Iskak terbukti sukses 
memenuhi dua aspek tersebut 
dengan terus meningkatkan 
profesionalitas manajemen untuk 
memberikan layanan gratis kepada 
masyarakat kurang mampu.  "Semua 
warga Tulungagung dijamin bisa 
mengakses layanan kesehatan tanpa 
memikirkan biaya,” katanya.

Tentunya bukan hal mudah me-
mimpin rumah sakit sebesar 
RSUD dr. Iskak yang telah menjadi 
rujukan di wilayah selatan-barat 
Jawa Timur itu. Butuh inovasi dan 
kreativitas untuk mengoptimalkan 
standar pelayanan di rumah 
sakit yang memiliki 1.441 orang 
karyawan itu (465 orang PNS dan 
976 non PNS). “Kuncinya harus 
selalu inovatif, kreatif, dan berjiwa 
enterpreneurship,” tandas pria 
yang mendapat gelar dokter dari 
Universitas Brawijaya itu. (*)

S
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OBESITAS merupakan keadaan 
di mana terjadi akumulasi 
lemak yang berlebih yang 
dapat mengganggu kesehatan. 
Seseorang dikatakan obesitas 
apabila terjadi pertambahan atau 
pembesaran sel lemak tubuh.

Ada beberapa indikator untuk 
menilai kondisi obesitas yaitu 
dengan dua cara;

Pengukuran Indeks Masa Tubuh 
(IMT). Dilakukan pengukuran 
Berat Badan (BB) dan Tinggi 
Badan (TB) yang kemudian 
digunakan untuk menghitung 
IMT dengan rumus IMT (kg/m2) 
= BB (kg) / TB2 (m).

Jika seseorang memiliki hasil 
IMT ≥ 25 kg/m2 dikategorikan 
mengalami overweight dan 
jika memiliki IMT ≥ 30 kg/m2 
dikategorikan Obesitas.

Pengukuran Lemak Tubuh (PLT). 
Kadar lemak tubuh merupakan 
salah satu variabel komponen 
penyusun tubuh yang dibedakan 
berdasarkan jenis kelamin, tinggi 
dan berat badan. Pengukuran 
kadar lemak tubuh menggunakan 
alat Bioelectrical Impedance 
Analysis (BIA). Menurut 
American Council on Exercise 
seseorang dikatakan obesitas 
jika prosentase lemak tubuh ≥ 
25 persen pada pria, sedangkan 
prosentase lemak tubuh ≥ 32,5 
persen pada wanita.

Obesitas dipengaruhi oleh 
berbagai faktor diantaranya 
adalah genetik, pola makan 
berlebih, kurang aktifitas fisik, 
pengaruh emosional, lingkungan 
dan faktor sosial.

Sedangkan untuk tipe obesitas 
ada dua berdasarkan distribusi 
lemaknya yaitu :

Tipe Android (Buah Apel). Tipe 
android biasanya dialami oleh 
pria atau wanita yang sudah 
menopouse, penumpukan lemak 
terjadi pada bagian tubuh atas, 
sekitar dada, pundak, leher dan 
muka.

Tipe Ginoid (Buah Pear). Tipe 
Ginoid umumnya diderita oleh 
wanita dengan timbunan lemak 
pada bagian tubuh bawah, sekitar 
perut, pinggul, paha dan pantat.

ANGKA KEJADIAN OBESITAS

Kasus obesitas kejadiannya terus 
meningkat dari tahun ke tahun, 
baik di negara maju maupun di 
negara berkembang. Menurut 
British Population Survey (BPS) 

pada 2014 jumlah pria gemuk 6x 
lebih banyak dari 10 tahun yang 
lalu. Sementara untuk wanita 
adalah 3,5 kali dibandingkan 
dengan 10 tahun yang lalu. 
Sedangkan menurut Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdes) 2013 
prevalensi obesitas meningkat 
jika dibandingkan dengan 
Riskesdes 2010. Angka obesitas 
pria meningkat 5 persen dan 
pada wanita meningkat 9 persen.

Obesitas berperan besar sebagai 
penyebab terjadinya masalah 
kesehatan lebih lanjut seperti 
hipertensi, dislipidemia, penyakit 
jantung, diabetes melitus tipe 
2, stroke, penyakit kandung 
kemih. Berdasarkan WHO 2008, 
sejumlah 2,8 juta orang dewasa 
meninggal setiap tahunnya akibat 
terkena penyakit yang berawal 
dari kegemukan dan dari jumlah 
tersebut 44 persen meninggal 
akibat diabetes melitus, 23 
persen akibat penyakit jantung, 
dan 7-41 persen akibat kanker.

DIET RENDAH KARBOHIDRAT 
UNTUK TURUNKAN BERAT 
BADAN

Telah banyak usaha 
penanggulangan kegemukan, 
baik dengan cara instan maupun 
dengan cara 

Amankah Mengikuti Trend
DIET RENDAH KARBOHIDRAT?

Oleh: Ratih 
Puspitaningtyas, S.Gz

KEPALA INSTALASI GIZI

ESEHATANK



  2019 / I - RSUD dr Iskak Tulungagung/29

yang tepat (diet dan olahraga). Harapan mendapatkan 
hasil yang instan seringkali beresiko bagi kesehatan. 
Salah satu usaha untuk menurunkan berat badan yang 
sedang populer di Indonesia adalah diet dengan prinsip 
rendah karbohidrat, tinggi protein dan lemak. 

Berdasarkan penelitian diet rendah karbohidrat ini 
terbukti efektif menurunkan berat badan 2x lebih cepat 
dibandingkan diet konvensional yaitu diet rendah lemak. 
Resep penurunan berat badan secara instant ini banyak 
ditentang oleh ahli gizi karena dianggap memiliki 
dampak kesehatan yang serius. Dikatakan bahwa 
walaupun diet rendah kabohidrat sangat efektif untuk 
menurunkan berat badan, tetapi disebutkan bahwa yang 
turun adalah air, bukan lemak.

MEKANISME DIET RENDAH KARBOHIDRAT

Diet rendah karbohidrat ternyata terbukti dapat 
menurunkan berat badan dan presentase lemak tubuh 

dibandingkan dengan diet 
rendah lemak. Berdasarkan 

penelitian subjek yang 
diberikan diet rendah 

karbohidrat mengalami penurunan asupan total energi. 
Rasa kenyang yang lebih cepat muncul terjadi selama 4 
minggu pertama menjalankan diet rendah karbohidrat. 
Selain menurunkan selera makan, diet rendah 
karbohidrat juga lebih memicu pengeluaran energi.

Penurunan berat badan pada diet rendah karbohidrat 
akibat penurunan selera makan yang terjadi karena sifat 
protein yang merupakan makronutrien yang paling 
dapat menimbulkan rasa kenyang. Protein dapat memicu 
rasa kenyang yang cepat dengan cara menurunkan 
termogenesis, yang menghasilkan efek penurunan 
kecepatan absorpsi zat gizi.

Protein juga membuat pengeluaran energi yang lebih 
akibat mekanisme glukoneogenesis, yaitu proses 
adaptasi tubuh terhadap kurangnya karbohidrat 
sebagai sumber energi utama bagi organ-organ. Pada 
glukoneogenesis terjadi sintesi glukosa dari sumber 
zat non-karbohidrat, seperti asam amino gliserol 
dengan hasil sampingan berupa keton. Pembentukan 
keton ini juga menghasilkan perasaan kenyang. Diet 
rendah karbohidrat menurunkan berat badan juga 

karena terjadi aktivasi dan oksidasi asam 
lemak yang akan menimbulkan 

perasaan kenyang 
yang lebih cepat. 

(*)

RSUD dr Iskak memperingati Hari Gizi Nasional.
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G ALERI

SEGAR dan penuh keceriaan. Suasana 

itulah yang terekam mata lensa kamera pada 

puncak peringatan HUT ke-101 RSUD dr 

Iskak, November silam. Kendati berlalu lama, 

kegembiraannya masih terasa. Semua merasa 

fun. Bersepeda keliling kota, senam bersama 

dengan penuh keceriaan, dan berlomba dalam 

nuansa kekeluargaan. Energi positif itu mengalir 

beriring kemajuan dan aneka prestasi yang 

digapai rumah sakit daerah ini dalam kurun 

empat tahun terakhir. Begitulah. Manajemen 

RSUD sadar betul bahwa dalam membangun 

team work pelayanan kesehatan yang kuat, 

diperlukan pola interaksi yang baik antara 

pimpinan dan karyawannya di semua divisi. 

(Foto-foto dan teks by tim Humas RSUD dr Iskak)

SEHAT DAN 

BERGEMBIRA
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