
Media RSUd dR iSkak TUlUngagUng

Panggilan Kegawatdaruratan

LASKAR
(Layanan Syndroma Koronaria Akut Terintegrasi)

“PUBLIC SAFETY CENTRE” (PSC) 
Pusat Keselamatan Masyarakat Terpadu

TELP

119 / (0355) 320119
Siap Melayani Anda

BACA VERSI DIGITAL

SCAn QR QODE DI SInI

Antara 
Cangkok 
Ginjal, CAPD 
dan Cuci 
Darah 

Inovasi 
Si-Poetri, 
Menurunkan 
Lama 
Antrean 

Cara Iskak Antisipasi COVID-19

Pre-emPtive 

dan Preventif 



02/  2020 / IV - RSUD dr Iskak Tulungagung
SaRana InfoRmaSI Dan KomUnIKaSI RUmah SaKIT

ISTORIAH
reg. no.01/PKRS/IV/2015

InformasI Kesehatan untuK anda

ALAMi KEDARURATAN 

MEDiS/NON MEDiS?

TEKAN: 119 / (0355) 320 119

PKRS
LAYANAN INFORMASI PENGUNJUNG

RSUD dr Iskak 
Tulungagung

Komitmen Manajemen 
dalam Memberikan Pelayanan

VISI: 

"Terwujudnya 

rumah sakit rujukan 

yang handal dan 

terjangkau dalam 

pelayanan"

MOTTO: 

“Kesembuhan, 

Keselamatan, dan 

Kenyamanan Pasien 

Tujuanku’

MISI:

1. meningkatkan mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;

2. menyelenggarakan Pendidikan dan Penelitian yang Bermutu   

    di bidang Kesehatan dan Kedokteran

3. mewujudkan manajemen rumah sakit yang akuntabel.



Sapa Redaksi    4

Pre-Emptive dan Preventif  5-7

Terbukti negatif    8-9

FOKUS
antara Cangkok Ginjal, CaPD dan Cuci Darah 

     10-13

anda Diare? jangan melawannya dengan obat 

     14

Kenali Gejala Demam Berdarah, hindari 

Kematian Pasien   15

KLINIK
metode 20-20-20, menghindari mata Lelah 

karena Kalamaan Bermain Gawai   16-17

LAYANAN
Inovasi Si-Poetri, menurunkan Lama antrean 

menjadi 60 menit   20-21

HISTORIA

Di Eranya nama dr. Iskak Diabadikan      22-25

INFORMASI
Inovasi GoEnDaLa   26-27

PROFIL
Sujianto, SKep.ners, mmRS, Handling Complain, 

Jaga Mutu Pelayanan Rumah Sakit  28

INFORMASI
Laboratorium mikrobiologi KliniK: mampu Teliti 

Korona, Tapi...    29

Komite PPI, Garda Depan melawan Infeksi 

     30

TRAVELLING & KULINER
mak nyuss... Sate Bumbu Kecap    

yang Bikin Ketagihan   31

Sompil, Si Kuliner Jelata nan Legendaris  

     32

LITERASI
(membangun) Komunikasi Efektif  33

Questions/Answers  34

GALERI    35

 2020 / IV - RSUD dr Iskak Tulungagung/03

SaRana InfoRmaSI Dan KomUnIKaSI RUmah SaKIT

Daftar Isi



Sapa RedaksiMedista
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. 

TAK terasa periode tahun baru 2020 telah jauh berlalu. 

Sejak MEDISTA edisi III terbit di penghujung 2019 lalu, 

ada harapan majalah internal RSUD dr. Iskak ini bisa 

lebih “tertib” menyapa pembaca tercinta setiap edisinya. 
Menyuguhkan narasi kesehatan yang informatif, edukatif, 
sekaligus rekreatif dengan menyesuaikan isu kekinian yang 
berkembang.

Bertumpu pada semangat itulah, tematik pada edisi IV ini 
menitikberatkan pada perang melawan virus. Terutama 
virus Corona atau COVID-19 yang saat ini bikin heboh 
seantero jagat raya. Tak terkecuali Indonesia. Narasi yang 
dihadirkan tentu saja harus kami bumikan. Perspektifnya 
disesuaikan dengan konteks persiapan penanganan yang 
sudah dan sedang dilakukan RSUD dr. Iskak. Infrastruktur 
untuk pengendalian dan penelitian penyakit infeksi, hingga 
kampanye hidup sehat sebagai upaya preventif demi 
mencegah penularan virus Corona.

Tapi harus diingat ya. Menjadi sehat adalah pilihan. Upaya 
pencegahan dan penanganan infeksi ini sangat bergantung 
pada kebiasaan kita menjaga pola hidup bersih dan higienis. 

Sia-sia saja bebagai upaya medis dilakukan jika individu-
individu masyarakatnya enggan menjaga kesehatan dengan 
baik. 

Perang melawan virus Corona (COVID-19) ini hanya akan 
berhasil jika kita, dengan segala potensi dan kapasitas 

yang dimiliki, bahu-membahu mencegah paparan wabah 
ini di negeri kita. Mari saling menguatkan. Bukan malah 

memperkeruh suasana dengan menebar hoaks apalagi 

bertindak individual dengan memborong sarana kesehatan 
seperti masker, hand sanitizer hanya karena paranoid 
dengan Corona. 

Salam sehat,
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SEJAK awal isu wabah 
virus Novel Corona (nCov-
19) atau yang kemudian 
dinamai Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) dengan 
sebutan COVID-19 (Corona 
Virus Disease 2019) 
merebak, RSUD dr. Iskak 

telah melakukan berbagai 

langkah kesiagaan.

solasi pasien suspect 
Corona dilakukan sejak 
masuk di IRD. Empat ruang 

isolasi yang sudah dipersiapkan 
mulai di Instalasi Gawat 
Darurat (IGD), ruang perawatan 
Pulmonary, Flamboyan dan 
Dahlia. Masker, perlengkapan 

alat pelindung diri (APD) baju 
Hazmat (hazardous material) 
hingga tim dokter plus tenaga 

paramedis yang akan melakukan 
tindakan-tindakan medis 
terhadap pasien infeksionis 
COVID-19 juga disiagakan.

Pre-emPtive 

dan Preventif 
Cara Iskak Antisipasi COVID-19

I
SAFETY: 
Suasana 

kesiapan ruang 
isolasi RSUD 

dr. Iskak dalam 
menghadapi 
merebaknya 
virus Corona  
(COVID-19)
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Segala persiapan itu dengan cepat 
dilakukan begitu kasus COVID-19 
merebak di China daratan (Republic 
Rakyat Tiongkok) dan sejumlah 
negara dunia, yang diikuti keluarnya 
surat edaran dari Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular Kementerian Kesehatan RI 

pada 24 Januari 2020.

Beruntungnya, RSUD dr. Iskak 
Tulungagung yang telah ditunjuk sebagai 
rumah sakit rujukan Jawa Timur bagian 
barat sejak 2016 ini telah memiliki 

infrastruktur kesehatan yang memadai. 
Sehingga begitu pemerintah pusat 

melalui Kementerian Kesehatan 

menetapkan status Siaga Darurat 

COVID-19, dan Dinkes Tulungagung 
memberlakukan status siaga terhadap 

potensi penyebaran wabah Corona ini, 
RSUD dr. Iskak langsung power ON.

Direktur RSUD dr. Iskak, dr. Supriyanto 
Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes segera 
memerintahkan tim dokter dan jajaran 

paramedis terkait untuk siaga melakukan 

langkah kedaruratan medis jika sewaktu-
waktu menerima pasien yang terinfeksi 
ataupun ditengarai tertular virus Corona 
yang telah menelan ribuan korban di 
China dan 10 negara lain di benua Asia 

Kementerian Kesehatan rePubliK indonesia

YM  masih berstatus 

suspect alias terduga 
Corona. Status 

suspect memiliki 
makna bahwa 

pasien belum positif 
terinfeksi COVID-19, 

baru sebatas 
dicurigai karena 

memiliki gejala yang 
mirip kasus Corona. 

Apalagi pasien 
diketahui baru 

pulang perjalanan 
dari luar negeri. 
Korea Selatan. 

dr. Supriyanto 

Dharmoredjo, Sp.B, 

FINACS, M.Kes

Direktur RSUD dr. Iskak



dan Eropa saat itu.

Unit Pencegahan dan Pengendalian 
Infeksi (PPI) bekerjasama dengan Unit 
Laboratorium Mikrobiologi Klinik juga 

lebih dioptimalkan dalam memantau, 

mendeteksi sekaligus mengantisipasi 

munculnya segala potensi infeksionis. 
Khususnya yang berkaitan dengan 
bakteri dan virus. Baik melalui pasien, 
ataupun lingkungan di dalam rumah 

sakit.

Tak berhenti di situ, tim Promosi 

Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) juga 
digerakkan. Sosialisasi dan edukasi 

tentang wabah virus Corona atau 
COVID-19 gencar dilakukan. Ada 
yang dilakukan secara langsung 
kepada pasien-pasien yang 
berkunjung ke rumah sakit untuk 

berobat rawat jalan, kampanye 
kesehatan antisipasi wabah 
COVID-19 di radio, maupun melalui 
media sosial milik RSUD dr. Iskak.

Semua dilakukan tim kesehatan 

RSUD dr. Iskak secara all-out dengan 

harapan seluruh lapisan masyarakat 
ikut waspada terhadap ancaman 
Corona (COVID-19). Preventif dengan 
menjaga kesehatan tetap prima, 

membiasakan pola hidup bersih, 

menjaga pola makan yang teratur, 
mengedukasi tata cara bersin/
batuk yang aman bagi lingkungan, 
higienitas, serta penggunaan masker 

untuk mengantisipasi penularan 

virus melalui udara.

Langkah Pre-emPtive 

Ujian pertama bagi tim medis RSUD 

dr. Iskak datang saat seorang pasien 

buruh migrant (TKI) atas nama YM (52)
dirujuk ke rumah sakit yang barusan 
merengkuh predikat terbaik dunia 

ini dengan gejala radang paru akut 

(pneumonia) pada 8 Februari 2020. 

Perempuan paruh baya asal 
Ngadiluwih, Kediri itu dicurigai 
tertular Corona. Hal ini merujuk pada 
riwayat perjalanannya yang diketahui 
barusan pulang dari Korea Selatan, 

dua hari sebelumnya (6/2/2020). 

Salah satu negara yang sudah 
dinyatakan terpapar COVID-19.

Salah satu rumah sakit di Kediri 

yang sempat menangani pasien 
YM “angkat tangan”. Tak mau 
ambil risiko dengan keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki, YM yang 
mengalami radang tenggorokan, 

sulit telan, disertai demam tinggi 

kemudian dirujuk ke RSUD dr. 

Iskak karena dianggap memiliki 

infrastruktur kesehatan memadai.

Kedatangan pasien YM inipun 

“disambut” dengan standar 
penanganan tinggi. Empat petugas 

paramedis dengan mengenakan alat 

pelindung diri (APD) baju hazmat 
(hazardous material) langsung 
membawanya menuju kamar isolasi di  
ruang ICU Pulmonary. Tampilan para 
petugas medis yang mirip astronot itu 
sontak mengundang perhatian para 

pengunjung. Apalagi saat pasien ini 

hendak lewat, para pengunjung yang 
ada di ruang tunggu dekat pos satpam 

diminta menyingkir.

Kabar RSUD dr. Iskak sedang 

merawat  pasien virus Corona pun 
merebak. Foto dan video kedatangan 
pasien itu menyebar ke dunia maya. 
Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung, 

dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B. 
FINACS, M.Kes sampai harus turun 

tangan demi membantah rumor ada 

pasien virus Corona di rumah sakit 
yang dipimpinnya.

Dokter Pri, demikian ia biasa disapa, 

menjelaskan apa adanya. Bahwa 
pasien atas nama YM  masih berstatus 

suspect alias terduga Corona. Status 
suspect memiliki makna bahwa pasien 
belum positif terinfeksi COVID-19, 
melainkan baru sebatas dicurigai 
karena memiliki gejala yang mirip 
kasus Corona. Apalagi pasien diketahui 
baru pulang perjalanan dari luar 

negeri. Korea Selatan. 

Sebagai pasien terduga COVID-19, 
pihaknya harus menjalankan standar 
prosedur penanganan pasien 

sebagaimana ditetapkan WHO. Pasien 
diperlakukan layaknya orang yang 
sudah terpapar virus Corona. “Karena 
dalam dunia medis, lebih baik kita 

berlaku berlebihan dalam perkiraan, 

dari pada kita kecolongan,” kata dr 
Supriyanto.

Lepas dari heboh dunia maya, dr. 
Supriyanto menegaskan bahwa 
RSUD dr. Iskak siap menghadapi 

segala situasi. Apalagi RSUD dr. 

Iskak menjadi rumah sakit rujukan 

regional. Termasuk siap dalam 

menerima dan merawat pasien 
suspect COVID-19.  (*)
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KLARIFIKASI: Direktur memberikan keterangan kepada wartawan terkait penanganan pasien suspect Corona.
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Dan hari yang ditunggu akhirnya tiba. Hasil 
uji laboratorium Puslitbang Kemenkes keluar 

pada 15 Februari 2020, tepat sepekan sejak 
kedatangannya di RSUD dr. Iskak. Hasilnya, YM 

dinyatakan negatif COVID-19. 

ABAR gembira itu disampaikan dr. Supriyanto di hadapan 
belasan awak media. Dokter Pri bersama tim medis RSUD 
dr. Iskak menyampaikan hasil lengkap uji sampel swap lendir 

tenggorokan, swap lendir rongga dalam hidung, serta sampel darah 
YM, tak ditemukan virus SARS Novel Corona.

“Kondisi pasien sembuh dengan baik. Dan boleh keluar hasil 

dari Balitbang Kementerian Kesehatan dan dinyatakan negatif 
COVID-19,” kata dr. Supriyanto. 

YM sebelumnya masa pengawasan di ruang isolasi ICU.Selama 
perawatan di ruang isolasi ICU Pulmonary RSUD dr. Iskak, YM 
ditangani dua dokter spesialis sekaligus, yakni dokter spesialis paru 
dr. Mochammad Arfi, Sp.P dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, 
dr. Rendra Bramanti, Sp.Mk.

“Memang gejala klinisnya persis (virus Corona) namun secara 
laboratoris itu negatif. Dan itu yang kami pedomani adalah hasil 
laboratoris,” kata dr. Pri.

Wakil Direktur RSUD dr. Iskak, dr Kasil Rokhmad yang sejak awal 
mendampingi dr. Supriyanto menambahkan, bahwa standar 

penanganan terhadap kasus YM sengaja diberlakukan laiknya kasus 
Corona. Hal itu sebagai antisipasi sekaligus bentuk kesiagaan sesuai 
standar operational procedure layanan medis.

YM yang telah dinyatakan sehat. Keluhannya sulit menelan, juga 
tidak lagi dirasakan. Ia bahkan dipersilahkan melayani pertanyaan 
wartawan tanpa lagi menggunakan masker pelindung mulut dan 
hidung. 

“Hasil uji laboratorium memastikan pasien ini (YM) mengalami 
radang tenggorokan biasa. Dan kondisinya saat ini sudah sangat 
baik,” kata dr. Pri lagi. 

Setelah dinyatakan bebas dari COVID-19, Yatim diperbolehkan 
meninggalkan ruang isolasi dan pulang ke rumahnya di Ngadiluwih, 
Kabupaten Kediri. 

Dokter Spesialis Paru RSUD dr. Iskak, dr Mohammad Arfi 
mengimbau masyarakat agar panik. Di tengah isu virus Corona, 
lanjut dia, masyarakat diminta tetap beraktivitas seperti biasa. Yang 
terpenting adalah menjaga kebersihan dengan perilaku pribadi, 

membiasakan mencuci tangan setelah keluar rumah.

Jangan biasakan mengusap wajah dengan tangan yang belum 
dicuci. Sebab kuman di tangan yang belum dicuci bisa berpindah ke 
saluran pernafasan. Jika batuk, tutup dengan lengan atas dengan 
posisi siku ditekuk.

“Karena bagian lengan atas jarang kontak dengan orang lain. Beda 

dengan telapak tangan, usai menutup bersin bisa dipakai salaman 

dengan orang lain,” ujarnya. (*)  

Terbukti Negatif

K

foTo By TIm PKRS/hUmaS

KOMITMEN: dr. 
Mochammad Arfi Sp.P, dr. 
Rendra Bramanti, Sp. MK 
(K) dan dr Rokhmad Kasil
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SElAIN YM, seorang buruh migran 

lain yang diduga mengidap virus 
Corona atau COVID-19 dan dirawat 
di ruang isolasi RSUD dr. Iskak 

sejak Selasa, 3 Maret 2020 malam 

dipastikan negatif corona.

Hal itu menyusul hasil uji 
laboratorium Balitbangkes 

Kementerian Kesehatan RI atas 

sampel swap tenggorokan pasien 
berinisial DS (41), bahwa yang 
bersangkutan negatif COVID-19.

“Kami harap masyarakat tetap 
tenang. Sebab sampai saat ini di 

Tulungagung tidak ada satupun yang 
dinyatakan positif Corona,” kata dr 
Supriyanto memberi keterangan 
pers didampingi dr. Mohammad 

Arfi, Sp.P dan Kabid Pelayanan 
Medis dan Keperawatan RSUD dr 
Iskak, dr. Zuhrotul Aini, Sp.A.

DS ini sempat lima hari di rawat di 
ruang isolasi Pulmonary (Paru). Ia 

sebelumnya dinyatakan berstatus 
suspect Corona/COVID-19 karena 
mendadak sakit panas/demam yang 
disertai gangguan pernafasan. 

DS pun diperkenankan pulang pada 

Senin, 9 Maret 2020. Buruh migran 

asal Kecamatan Rejotangan yang 
telah lama bekerja di Hong Kong itu 
keluar dari ruang isolasi Pulmonary 
dengan disambut suaminya yang 
telah menunggu di luar.

“Hasil uji lab menyatakan pasien 
menderita penyakit ISPA (Infeksi 
Saluran Pernafasan Akut),” ujar 
dokter Spesialis Paru RSUD dr. Iskak 

Tulungagung, Mohammad Arfi.

Sebagai pencegahan, Dokter Pri 
mengimbau masyarakat untuk 
meningkatkan kewaspadaan 
dengan cara menjaga pola hidup 
bersih. Sering mencuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir 

menjadi salah upaya untuk menjaga 

kesehatan diri. Ia juga meminta agar 

tiap kepala desa di Tulungagung 

segera melapor ke Dinas Kesehatan 

jika ada TKI yang baru pulang dari 
negara terpapar virus Corona.

DS mulai diisolasi di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung pada Selasa (3/3). Saat 
itu, DS dirujuk Puskesmas Rejotangan 

karena menderita gangguan 

pernafasan atas usai pulang dari Hong 
Kong pada 27 Februari. 

Sebelumnya DS sempat melakukan 
perjalanan ke Ghuang Zou, China 
selama 10 hari dalam rangka 

perayaan Imlek pada 23 Januari – 
2 Februari. Saat itu ia menderita 
flu, namun dinyatakan negatif 
COVID-19. DS mengaku memang 
memiliki alergi musim dingin. 

Baru pada 27 Februari 2020, 
DS pulang ke Indonesia dan 

mengeluhkan gangguan pernafasan 
atas. Karena punya riwayat 
berkunjung ke negara terpapar 

itulah yang membuat DS akhirnya 
diisolasi sekitar sepekan. (*)

Suspect Corona ke-2

foTo By TIm PKRS/hUmaS

BERPELUKAN: DS (41) memeluk suaminya begitu keluar dari ruang isolasi Pulmonary RSUD dr Iskak.
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PADA kasus-kasus orang dengan penyakit gagal 
ginjal kronis (PGK) atau istilah lainnya penyakit 
gagal ginjal tahap akhir (PGTA) , ada tiga modelitas 
terapi yang lazim dilakukan dalam dunia medis/
kedokteran. Tiga modelitas itu adalah cangkok atau 
tranplantasi ginjal, CAPD (Continuous Ambulatory 

Peritonial Dialysis) atau cuci darah lewat perut 
pasien, serta HD (Hemodialysis).

i antara tiga modelitas itu, modelitas terapi cuci darah 

atau hemodialysis adalah pendekatan penanganan 

medis yang paling populer. Setidaknya di kalangan awam 

masyarakat (pasien) yang menghendaki cara instan 

penanganan kasus gagal ginjal akut yang dideritanya. 

organ ginjal yang selama ini memiliki peran penting 

dalam pembuangan racun, kadar garam berlebihan, dan 

Antara Cangkok Ginjal, 
CAPD, dan Cuci Darah 

Mana yang lebih Baik?

D

urea (limbah mengandung nitrogen hasil dari 

metabolisme protein)  tiba-tiba gagal berfungsi. 

Urea ini yang secara teratur dibawa darah menuju 

organ ginjal untuk dibuang dalam bentuk urine. 

namun karena fungsi ginjal yang mendadak drop 

alias turun drastis, atau bahkan dalam beberapa 

kasus gagal fungsi sama sekali, kemampuannya 

dalam mengontrol racun dalam tubuh ikut 

menurun/hilang. Kadar kreatinin (molekul limbah 

kimia hasil metabolism otot serta konsumsi 

daging yang terbentuk dari keratin) meningkat.  

Jika pada tubuh pria dewasa normal ada di rentang 

0,6-1,2 miligram per desiliter (mg/dl) dan pada 

wanita dewasa normal di rentang 0,5-1,1 miligram 

per desiliter (mg/dl), pada kasus penderita gagal 

ginjal angkanya bisa naik hingga jauh di atasnya. 

Kadar kreatinin yang tinggi ini menjadi pertanda 

adanya kerusakan pada organ ginjal.

foTo By TIm PKRS/hUmaS

BERI PENYULUHAN: dr. Ahmad Rifai, Sp.PD saat mengisi materi Seminar Awam Transplantasi Ginjal di Hotel Istana, Tulungagung.
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Kondisi ini secara fisik bisa 

ditandai dengan munculnya 

gejala tubuh cepat lelah, 

lemas, demam tinggi, 

sakit kepala, sesak nafas, 

pembengkakan di tubuh 

tertentu (seperti di lengan, 

kaki, wajah , perut dan 

mata), jarang berkemih atau 

jumlah urine berkurang, 

kencing darah (kencing 

berwarna merah pekat seperti teh), 

nyeri punggung atau pinggang 

hingga ke penurunan kesadaran 

atau pingsan.

Kalau sudah mengalami gejala 

klinis seperti itu, langkah-langkah 

kedaruratan medis memang 

seharusnya segera dilakukan. 

Periksakan ke dokter yang ahli 

menangani, supaya cepat dilakukan 

tindakan medis guna menghindari 

penderita mengalami kondisi kolaps 

akibat kadar racun dalam tubuh 

(darah) yang terlalu tinggi.

Umumnya, dokter yang mendapati 

pasien dengan kadar kreatinin 

tinggi dengan melakukan tindakan 

kedaruratan medis dialysis (cuci 

darah). Terapi ini bisa dilakukan 

secara berkala jika kadar kreatinin 

kembali naik hingga melampaui 

ambang batas normal yang bisa 

ditoleransikan.

masalahnya, apakah terapi dialysis 

ini ideal dan menjadi satu-satunya 

solusi pada penanganan kasus 

pasien dengan gagal ginjal kronis 

seperti digambarkan tersebut? 

Jawabannya tentu sama sekali 

tidak. Secara medis, sebagaimana 

dipaparkan oleh Tim Divisi 

nefrologi dan hipertensi RSU dr. 

Saiful anwar malang, dr ahmad 

Rifai, Sp.PD, saat menjadi salah 

satu pemateri acara Seminar awam 

Tranplantasi Ginjal di Tulungagung 

pada akhir pekan pertama Januari 

2020.

Ia menyatakan, dari tiga modelitas 

terapi kasus gagal ginjal kronis, 

yakni cangkok atau tranplantasi 

ginjal, CaPD dan hD (dialysis), 

metode yang disebut pertama 

adalah yang paling baik. 

Kesimpulan itu mengacu pada data 

statistik yang membandingkan 

angka survival dan rasio harapan 

hidup antara pasien gagal 

ginjal kronis yang melakukan 

terapi cangkok, CaPD dan 

dialysis. 

Cangkok ginjal memiliki 

tingkat harapan hidup 

tertinggi dengan prosentase 

mencapai 86 persen untuk 

rentang survival selama 10 

tahun. Sementara CaPD 

dan dialysis secara berturut 

memiliki prosentase harapan hidup 

jauh lebih rendah, yakni sekitar 35 

dan 32 persen. Pada rentang waktu 

10 tahun itu, angka harapan hidup 

pasien CaPD sedikit lebih baik 

ketimbang dialysis karena faktor 

komorbid (penyakit pemberat) lebih 

terkendali. Racunnya cenderung 

stabil. Tidak ada naik tidak ada 

turun. flat saja. Pasien lebih bebas 

makan, namun minumnya harus 

tetap dibatasi. “Ini dengan catatan 

pasien tidak memiliki faktor 

komorbid untuk konsumsi apapun,” 

kata dr. ahmad Rifai. 

Coba bandingkan dengan metode 

dialysis. Cuci darah banyak 

keterbatasannya, yaitu kondisi 

kesehatan tubuh yang cenderung 

naik turun. Tidak stabil. harapannya 

tentu masih lebih bagus CaPD, dan 

lebih bagus lagi cangkok ginjal,” 

katanya.

foTo By TIm PKRS/hUmaS

SIAP MELAYANI: Dari kiri ke kanan, dr. Ashfiyatul Magfiroh, dr. Ahmad Rifai, Sp.PD, dr. Nursamsu, Sp. PD-KGH, dr. Atma Gunawan, Sp.PD-KGH, Direktur 
RSUD dr. Iskak, dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes,  dr. Anik Suryani, dr. Rina Melinda, Sp.PD, dr. Renni Widiya Kusumaningtyas, berfoto bersama usai 
Seminar Awam Transplantasi Ginjal di Hotel Istana, Tulungagung.
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CANgKoK gINJAl                                

lEBIh DISARANKAN

 merujuk pada data statistik 
angka harapan hidup pada 
pasien cangkok ginjal yang 
jauh lebih panjang itulah, opsi 
transplantasi (ginjal) lebih 
direkomendasikan. apalagi 
dengan kondisi pasien PGK/
PGTa di Jawa Timur yang begitu 
besar, sementara fasilitas layanan 
hemodialysis di rumah sakit-
rumah sakit terbatas. 

Di malang Raya atau wilayah 
Jatim selatan bagian barat saat 
ini saja, diprediksi kasus PGK/
PGTa mencapai 2.500 orang 
lebih. Dengan jumlah penderita 
sebegitu banyak, lanjut dia, unit 
hemodialisis di RSSa malang 
maupun rumah sakit-rumah sakit 
yang memiliki kapasitas dan unit 
pelayanan cuci darah tetap tidak 
akan mencukupi.

Di RSSa malang, misalnya, dengan 
50 unit sarana hemodialisis dan 
empat kali shift, pasien cuci 
darah banyak yang tidak terlayani 
untuk melakukan cuci darah. 
Kondisi serupa terjadi di RSUD 

dr Iskak Tulungagung, dimana 
dengan 20 unit alat hemodialisis 
yang ada saat ini, dan kebijakan 
tiga kali shift (pergantian) 18 
alat hemodialisis untuk pasien 
reguler (dua unit untuk pasien 
kasus darurat), yang tercatat 
sudah tertangani baru 162 pasien. 
Selebihnya ada lebih dari 200 
pasien masuk daftar tunggu.

“Untuk pasien (gagal ginjal) 
nonreguler mungkin lebih banyak 
lagi. Kami tidak tahu persisnya, 
karena biasanya ini tersebar di 
rumah sakit-rumah sakit (swasta) 
lain di luar RSUD dr Iskak yang 
juga memiliki fasilitas layanan 

hemodialisis,” ujar Kepala Unit 
hemodialisa RSUD dr Iskak, dr 
Rina melinda, Sp.PD.

 Kondisi ini memaksa tim medis 
rumah sakit, termasuk di RSUD 
dr Iskak dan RSSa malang, untuk 
menyarankan pasien baru kasus 
gagal ginjal agar memilih opsi 
lain, yakni memasang CaPD 
(continuous ambilatory peritoneal 

dialysis) atau tranplantasi ginjal. 
CaPD merupakan metode 
cuci darah mandiri dengan 
memanfaatkan selaput membran 
dalam rongga perut (peritoneum) 
pasien sebagai filter alami ketika 
dilewati zat sisa. (*)

Kendati lebih efisien dan dinilai sebagai pilihan 
yang lebih baik ketimbang teknik hemodialisis 
(HD), CAPD dinilai masih memiliki risiko karena 
ketahanan fungsi membran perut ada batasnya. 
Sehingga di antara tiga pilihan penanganan kasus 
gagal ginjal itu, secara medis opsi transplantasi 
ginjal merupakan pilihan terbaik untuk mencapai 
kualitas hidup lebih baik bagi pasien. 

HAL ini dikuatkan oleh Direktur RSUD dr Iskak, dr 
Supriyanto, Sp.B, fInaCS, m.Kes yang juga hadir dalam 
Seminar awam Tranplantasi Ginjal tersebut. menurutnya, 
antrian cuci darah di rumah sakit-rumah sakit tidak perlu 
terjadi jika pasien sejak dini mengambil opsi tranplantasi. 
Kendati biaya operasi transplantasi ginjal cukup besar, 
total di kisaran Rp250 juta hingga Rp300 juta, namun 
dengan skema pertanggungan BPJS Kesehatan yang 
mengkaver hampir 85 persen biaya, opsi cangkok ginjal 
menjadi sangat murah. 

memang ada beberapa biaya medis, seperti skrining 
dan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium untuk 
mengetahui kondisi ginjal donor yang tidak ter-
cover BPJS Kesehatan. Tapi itu pun kisarannya 
hanya sekitar Rp40 jutaan. Selebihnya, khususnya 
operasi transplantasi.  “RS-nya siap, dokternya siap, 
pembiayaannya juga siap. Tinggal (mereka) mau atau 
tidak,” kata dr Pri, demikian ia akrab disapa.

 Untuk pasien yang menghendaki transplantasi 
ginjal ini, pihak RSUD dr Iskak maupun RSSa 
malang memastikan siap untuk memfasilitasi proses 
pengurusan administrasinya hingga pasien bisa naik 
ke meja operasi cangkok ginjal. 

Selain dr ahmad Rifai, Sp.PD, Seminar awam 
Transplantasi Ginjal buah kerjasama tim PKRS (Promosi 
Kesehatan Rumah Sakit) RSUD dr Iskak dan PKRS RSSa 
malang itu juga menghadirkan dua dokter spesialis 
nefrologi dan hipertensi RSSa malang yang biasa 
menangani cangkok ginjal. mereka adalah Kepala 
Divisi nefrologi dan hipertensi RSSa malang, dr. atma 
Gunawan, Sp.PD-KGh dan dr. nursamsu, Sp.PD-KGh.

Pembiayaan Cangkok Ginjal 

SaRana InfoRmaSI Dan KomUnIKaSI RUmah SaKIT
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SETELAH cangkok ginjal, lazimnya 
akan terjadi perbedaan pada kondisi 
pendonor maupun penerima donor. 
namun pendonor tidak perlu cemas, 
sebab pada dasarnya manusia masih 
bisa hidup sehat dan beraktivitas 
normal walaupun hanya memiliki 
satu ginjal. 

Kepala Divisi nefrologi & hipertensi 
RSU. dr. Saiful anwar malang yang 
juga Ketua PaPDI (Perhimpunan 
ahli Penyakit Dalam Indonesia), 
dr. atma Gunawan, Sp.PD-KGh 
mengatakan, ginjal manusia normal 
yang dipakai untuk kegiatan sehari-
hari sebenarnya hanyalah 20 persen. 

Sisanya yang 80 persen dari dua 
ginjal yang dimiliki manusia, adalah 
cadangan. 

yang dimaksud unik ini, ketika 
satu dari dua organ ginjal ini 
diambil, lalu fungsi ginjal seolah 
tinggal 50 persen, maka yang 50 
persen ini akan bertindak/fungsi 
menjadi optimal 100 persen. Di sini 
tubuh pendonor akan melakukan 
penyesuaian. Pendonor juga masih 
dapat bekerja dengan baik dengan 
satu ginjal. menurut dr. atma, kasus 
penyakit akibat donor ginjal juga 
sangat kecil, hanya sekitar 1:10.000 
kasus transplantasi ginjal.

aktivitas fisik orang yang memiliki 
satu ginjal memang tidak bisa 
seberat orang yang memiliki dua 
ginjal. namun dengan pola hidup 
yang sehat, orang yang memiliki 
satu ginjal juga dapat hidup 
normal layaknya seperti sebelum 
menyumbangkan ginjalnya.

Setalah menjalani operasi, pendonor 
ginjal juga harus memeriksakan 
diri ke dokter. Umumnya pendonor 
sudah dapat beraktivitas dengan 
normal setelah 4-5 minggu pasca 
operasi. Jika terjadi keluhan seperti 
rasa sakit dan tidak nyaman, segera 
periksakan diri ke dokter. (*)

Kondisi Setelah Donor Ginjal

Tiga dokter spesialis pada 
subbagian ginjal dan hipertensi 
ini merupakan bagian dari tim 
medis yang sejauh ini sudah 
sukses melakukan transplantasi 
ginjal ke-10 pasien gagal ginjal 
di RSSa malang selama periode 
lima tahun terakhir. Dan hasilnya, 
sebagaimana disampaikan dr 
nursyamsu dan dr atma Gunawan, 
dari 10 pasien cangkok ginjal itu, 
sembilan di antaranya hidup sehat 
dan beraktivitas seperti orang 
normal pada umumnya.

Sedangkan satu pasien mengalami 

SaRana InfoRmaSI Dan KomUnIKaSI RUmah SaKIT

Total Cost 
Skrining

(real cost pasien tranplan ginjal 

di RSSA Malang)

resistensi sehingga harus kembali 
ke metode hemodialisis. Bukan 
karena proses transplantasi gagal, 

tapi lebih karena ada gangguan 
dan ada penolakan sistem imun 
tubuh pasien bersangkutan. (*)



DIARE acapkali disebabkan 
oleh pola hidup yang kurang 
sehat. Namun tahukan anda 
ternyata diare merupakan 
mekanisme alami tubuh untuk 
mengeluarkan bakteri dan 
racun dari dalam tubuh. 

eringkali kita menganggap diare 
sebagai suatu penyakit yang 

harus diobati. Ternyata mengonsumsi 
obat untuk menghentikan diare adalah 
hal yang salah.

“Diare itu tidak boleh dihentikan, 
sebenarnya diare itu mekanisme 
pertahanan tubuh supaya virus, 
bakteri yang ada di dalam usus itu 
keluar,” ujar dokter spesialis anak 
RSUD dr. Iskak, dr. Emi yulianti, Sp.a.

Diare biasanya disebabkan oleh virus 
yang bernama rotavirus. Seperti virus 
lainya, obat untuk virus itu masih 
belum ada. Lalu apa yang harus 
dilakukan saat terkena diare?

Saat terkena diare sebaiknya tidak 
diobati untuk menghentikan diare, 
namun konsumsi cairan yang cukup 
agar tidak dehidrasi atau kekurangan 
cairan.

Saat diare dihentikan, maka efeknya 
bakteri atau virus yang ada dalam 
tubuh tidak bisa keluar sehingga 
menjadi overgroup (tumbuh lebih 
banyak) dalam usus. Saat tumbuh 
tidak terkendali, maka bakteri atau 
virus yang ada akan menjalar ke 
organ tubuh lainya.

“Bisa infeksi berat, bisa ke pembuluh 
darah bisa infeksi ke mana-mana. 
makanya anak-anak yang infeksi itu 
diarenya sudah berhenti, virus dan 
bakterinya sudah kemana-mana,” ujar 
dokter ramah itu.

maka sebaiknya diare itu dibiarkan 
saja asalkan penderita diare tidak 

mengalami dehidrasi.

Emi juga menyanggah mitos jika sedang 
diare dilarang minum susu. menurutnya 
saat diare justru dianjurkan mengonsumsi 
cairan seperti susu atau lainnya. Untuk 
bayi yang sedang masa menyusui maka 
harus lebih sering diberikan susu saat 
diare.

meskipun kadang kita menemukan 
beberapa orang yang diare setelah 
mengkonsumsi susu. hal itu hanya 
terjadi saat seseorang alergi susu 
sapi. “Cairan yang keluar kita ganti 
dengan cairan yang kita konsumsi,” 
terang dr. Emi.

Cairan tak hanya bersumber dari 
air saja, namun juga dari makanan 
seperti buah dan sayur. Bisa juga 
diberi larutan oralit. Jika memang 
tidak ada bisa juga diberi lariutan 
gula dan garam untuk mermbantu 
menambah elektrolit dalam tubuh.

Saat diare pasien biasanya mengalami 
perut kembung. Perut yang 
kembung biasanya saat diare tubuh 
mengeluarkan cairan yang disertai 
kandungan kalium yang cukup 
banyak. Buah dan sayur banyak 
mengandung kalium yang bagus 
untuk mengobati diare. 

“yang penting yang keluar sama 
yang masuk itu jumlahnya sama,” 
tuturnya. air kelapa juga bagus 
untuk mengobati diare lantaran 

mengandung kalium yang cukup 
banyak, lanjut dia.

Diare akibat rotavirus biasanya terjadi 
selama 5-7 hari dan itu normal. Juga 
ada mitos di masyarakat, ketika 
seseorang makan pedas dalam jumlah 
berlebih maka akan terkena diare. 
Padahal hal itu tidaklah benar. Cabe 
bukanlah penyebab diare. Dehidrasilah 
yang menyebabkan diare. Saat 
mengonsumsi makanan pedas dalam 
jumlah banyak, metabolism tubuh 
lebih cepat sehingga tubuh lebih 
banyak mengeluarkan cairan. “Usus 
pergerakanya jadi lebih cepat ketika 
makan pedas,” terang dr. Emi.

Selain diare yang disebabkan 
oleh rotavirus ada juga diare yang 
disebabkan oleh bakteri salmonella, 
shigella dan disentri.  

ada perbendaan mendasar diare yang 
disebabkan oleh virus dan bakteri, 
diare yang disebabkan oleh bakteri 
biasanya disertai demam dan saat 
buang air besar terasa nyeri.

Di RSUD dr. Iskak sendiri mempunyai 
prosedur tetap untuk menangani 
diare. Pasien diare yang datang 
biasanya akan langsung di rehidrasi 
baik secara oral atau melalui infus.

Khusus untuk yang disebabkan oleh 
bakteri, maka akan di beri tambahan 
antibiotic dalam pengobatanya. Juga 
ditambah zinc untuk memperbaiki villi-

villi usus yang diberikan selama 10 hari.

Selama bulan Januari 2020 ada sekitar 
18 anak yang dirawat karena diare, 
setelah menjalani perawatan selama 
3-4 hari, pasien biasanya sembuh dan 
diperbolehkan pulang.

Terakhir dr. Emi berpesan pada 
orang tua agar menjaga kebersihan 
lingkungan, dan menjaga kebersihan 
diri. Tak lupa mencuci tangan sebelum 
makan. Jangan jajan yang berada di 
tempat kotor seperti dikerubuti lalat. (*)

dr. Emi Yulianti, Sp.A.

Dokter Spesialis anak RSUD dr. Iskak

Anda Diare? 
Jangan Melawannya dengan Obat

F OKUS
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DEMAM berdarah mulai merebak saat musim 
hujan tiba. Penyakit ini ditularkan melalui 
gigitan nyamuk aides eygipty, pembawa (vektor) 
virus dengue, penyebab demam berdarah. 

okter Spesialis anak RSUD dr. Iskak Tulungagung, 
dr. herlin Kristianti, Sp.a menjelaskan, ada dua 

jenis infeksi virus dengue, yaitu symptomatis dan 
asymptomatis. 

Infeksi symptomatis masih terbagi beberapa kriteria, 
seperti demam yang tidak jelas penyebabnya, demam 
dengue, demam berdarah dengue (DBD) dan Dengue 
Shock Syndrome (DSS). 

Khusus untuk demam dengue manifestasinya bisa 
menyebabkan pendarahan atau pun tidak menyebabkan 
pendarahan. Demam dengue lebih harus diwaspadai jika 
ada beberapa gejala klinis, seperti demam 
tinggi pada 2-7 hari yang terjadi secara 
mendadak, dan langsung tinggi 
serta terus menerus atau tidak 
mengenal waktu.

Demam ini bisa terjadi pada 
pagi, siang, sore 
ataupun malam. 
Penyebabnya adalah 
virus.

Sedang untuk panas 
yang disebabkan oleh bakteri biasanya diawali 
dengan demam yang perlahan. Gejala DBD lainnya 
adalah munculnya tanda-tanda pendarahan, 
seperti munculnya bintik merah di bawah kulit. 
muncul nyeri kepala atau pusing, nyeri sendi, nyeri 
otot dan nyeri pada area mata. faktor lingkungan juga 
berpengaruh.”Kita harus waspada karena penularannya 
tidak jauh dari situ (lingkungan),” terang dr. herlin.

Untuk memastikan, pemeriksaan laboratorium sampel 
darah lengkap pasien perlu dilakukan. Dan jika terdapat 
leukopenia (leukosit rendah, di bawah 4.000), dan 
trombopenia (trombosit rendah, di bawah 100.000), maka 
pasien dinyatakan terkena demam dengue.

Sementara demam berdarah dengue (DBD) mempunyai 
gejala mirip dengan demam dengue. yang membedakan, 

DBD biasanya diiringi 
pendarahan di hidung (mimisan), 
kebocoran cairan tubuh. misalnya 
sesak nafas yang diakibatkan 
kebocoran pembuluh darah di 
paru-paru (efusipleura) atau 
penimbunan cairan pada rongga 
perut (asites). 

Dari pemeriksaan laboratorium 
ada peningkatan sel darah 
merah (hematocrit) lebih dari 20 

persen. Jika muncul gejala di atas, dr herlin menyatakan, 
pada dasarnya penanganan pasien DBD maupun demam 
dengue sama, yakni manajemen pemberian cairan. 

namun jika ada pendarahan masif maka kita berikan 
komponen darah, baik darah merah maupun putih. 
“Pemberian ini ditetap berdasarkan hasil laboratorium si 
pasien,” terang dr herlin.

Pemberian cairan komponen darah juga sambil 
melakukan koreksi elektrolit pasien. hal ini penting 

karena elektrolit akan kacau saat terjadi 
kebocoran cairan. Jika elektrolit tidak 
segera dikoreksi dan dibenarkan, 

maka pasien akan kejang.

Kebocoran cairan bisa terjadi di 
seluruh organ tubuh, seperti 
otak, paru-paru, rongga perut 

maupun organ lainya. Jika hal itu 
terjadi maka akan sulit tertangani, 

apalagi ditambah kegagalan 
pembekuan darah.

Rerata setiap bulan ada 
sekitar 20 kasus yang ditangani di RSUD dr Iskak. 
Dari kasus-kasus yang ditangani ada beberapa yang 
berujung kematian, seperti yang dialami pasien rujukan 
dari luar kota. Penyebabnya ada kelengahan dari keluarga 
korban yang tidak mengetahui siklus gejala demam 
berdarah.

ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh keluarga 
pasien jika menemukan gejala DB. Jika ada demam 
segera pergi ke fasilitas kesehatan, berikan obat 
penurun panas. Paling penting adalah pemberian cairan 
yang cukup agar pasien tidak dehidrasi dan terhindar 
dari risiko kematian. (*)

F OKUS

dr. Herlin 

Kristianti, Sp.A.

Dokter Spesialis 
anak RSUD dr. Iskak 

Tulungagung: 

Kenali Gejala Demam Berdarah, 

Hindari Kematian Pasien

D

  Demam 2-7 hari yang timbul secara 
mendadak, terus menerus, bifasik. 

  Manifestasi pendarahan seperti petekie, purpura, 
ekimosis, epistaksis, pendarahan gusi, hematemesis 
dan atau melena, maupun uji tourniquet positif.

  Nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri otot dan 
nyeri sekitar mata.

  Leukopenia <4.000/mm3.

  Trombositopenia <100.000/mm3.

  Demam 2-7 hari yang timbul secara mendadak, terus menerus, bifasik.

  Manifestasi pendarahan seperti petekie, purpura, ekimosis, epistaksis, 
pendarahan gusi, hematemesis dan atau melena, maupun uji tourniquet positif.

  Nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri otot dan nyeri sekitar mata.

  Trombositopenia <100.000/mm3.

  Hepatomegaly (pembengkakan liver/hati)

  Terdapat kebocoran plasma sepeti hematocrit, asites, efusipleura, 
hipoalbuminemia, hipoproteinemia.
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LINIKK

PERADABAN 

manusia saat ini 

tidak lepas dari 

keberadaan telepon 

seluler (ponsel) 

atau handphone. 

Kepemilikan gawai ini 

juga mempengaruhi 

kebiasaan masyarakat, 

menghabiskan sekian 

jam waktunya untuk 

melihat layar monitor 

ponsel. Sejumlah efek 

kesehatan pun harus 

dihadapi pecandu 

gawai.

Metode 20-20-20 
MENghINDARI MATA lElAh KARENA KElAMAAN BERMAIN gAwAI 

D

dr. Hera Lesmana, Sp.M

Dokter Spesialis Mata di RSUD dr. Iskak

ata Digital Indonesia 2019, jumlah 
ponsel di Indonesia mencapai 
355,5 juta. Dengan jumlah 

penduduk 268,2 juta jiwa, prosentase 
ponsel mencapai 133 persen dari 
populasi. Sedangkan pengguna internet 
aktif mencapai 150 juta jiwa, atau 56 
persen dari populasi. Dari jumlah itu, 
142,8 persen mengakses internet dari 
ponsel, atau setara 53 persen dari 
populasi. 

Kebiasaan yang paling banyak 
dilakukan di internet, 98 persen nonton 
video online. Kemudian disusul main 
game online sebesar 46 persen, nonton 
langsung orang bermain video game 36 
persen dan 17 persen nonton turnamen 
e-sport. 

Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet 
Indonesia (PJII) menyebut, rata-rata orang 

Indonesia menggunakan internet 3-4 
jam per hari. Ada sekitar 5 persen yang 
menatap layar monitor selama 6-8 jam, 
dan 8,4 persen selama 5-6 jam. Bahkan ada 
pula yang menggunakan internet lebih dari 
8 jam per hari.
Lamanya mata menatap layar monitor 
gawai itu tentu mempunyai dampak pada 
kesehatan mata. Menurut American 

Optometric Association, definisi 
penggunaan gawai berlebihan adalah 
saat anak berusia di atas dua tahun 

menggunakan gawai lebih dari dua jam 

per hari. Layar gawai mengeluarkan blue 

light (cahaya biru) atau high energy visible  
yang berbahaya bagi mata. 
Menurut dr. Hera Lesmana, Sp.M, dokter 
spesialis mata di RSUD dr. Iskak, selama 

ini belum ada pasien yang mengalami 
dampak yang berat. Pada dasarnya melihat 

CEK BERKALA: 
Dokter sedang 
memeriksa 
kesehatan mata 
pasien.

foTo By TIm PKRS/hUmaS
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layar gawai tidak akan menyebabkan 
kerusakan mata. Namun penggunaan 
gawai dalam waktu yang lama akan 
menyebabkan mata lelah. Dampak 
yang sering dirasakan pasiennya adalah 
rasa yang tidak nyaman pada mata. 
“Setiap hari pasti ada pasien yang 
datang dengan keluhan macam-
macam. Tapi pada intinya dia 
mengalami mata lelah,” terang dr. 
Hera.
Saat mata menatap layar gawai, tanpa 
disadari frekuensi kedip pada mata 
berkurang. Padahal saat kelopak mata 

berkedip, ia melakukan mekanisme 

pembasahan pada bola mata. Jika 

frekuansi  kedip berkurang, maka bola 
mata akan menjadi kering. Keringnya 
bola mata inilah yang menyebakan 
rasa kurang nyaman, seperti rasa 
pedih. Jika dilakukan pada waktu yang 
lama, maka bisa menyebabkan rasa 
pusing, penglihatan buram  dan lain 

sebagainya. 
Belakangan ada pula pasien yang 
bukan saja mengalami mata lelah, 

tetapi juga mengalami kelelahan 

secara fisik. Kondisi ini tidak lepas 
dari kebiasaan kekinian para 

pengguna gawai, yaitu bermain game 
online. Kebiasaan bermain game ini 

menyita waktu yang lama, sehingga 
menyebabkan kelelahan fisik.
“Kalau sudah mengalami kondisi 

kelelahan, bukan matanya yang 
diobati. Tapi penyebab kelelahannya, 
yaitu kurang tidur karena kebanyakan 
main game online,” ujar. dr Hera.

Pada kasus anak, tidak ada waktu 
spefisik kapan anak siap menatap 
layar gawai. Namun dr Hera berpesan, 
gawai tidak cocok untuk anak. Pada 
masa tumbuh kembang, penglihatan 

anak akan ikut berkembang. Dia akan 

mulai tertarik dengan benda-benda di 
sekitarnya.
Saat itulah penglihatan anak bisa 

dirangsang dengan benda warna-
warni. Namun benda warna-warni 
itu bukanlah gawai. Dokter Hera 
berpesan, agar menjauhkan gawai dari 
anak-anak. Meski diakui banyak orang 
tua yang tidak mau repot saat anaknya 
sedang rewel.
Demi kesehatan mata, bermain gawai 
memang seharusnya dibatasi. Selain 
itu gawai bisa disetel agar lebih ramah 
matam seperti memperbesat huruf, dan 
menjaga jarak mata ke gawai sekitar 
30 sentimeter. Pada anak main gawai 
cukup dua jam per hari. Saat anak 
bermain gawai, alarm bisa disetel untuk 
mengingatkan jika sudah dua jam. 

Selain itu orang tua bisa mengajak 

anak bermain di luar ruangan, untuk 

mengalihkannya dari gawai. Bermain 
di luar rumah juga bisa meningkatkan 

interaksi sosial pada anak. Dia bisa 

bermain dan berinteraksi dengan 

sesamanya. “Jangan lupa tidur, 
istirahat yang cukup. Karena tidur 
mengistirahatkan mata, membuat 

mata kinerja mata pulih kembali,” tutur 
dr. Hera.
Bagaimana agar mata tetap sehat 

selama bermain gawai? Dokter Hera 

mengingatkan, mata tetap perlu 

diistirahatkan. Jangan sampai mata 

terpaku di layar monitor dalam 
waktu yang lama, tanpa pengalihkan 
pandangan. Ada istilah yang disebut 
metode 20-20-20. 
Saat mata sudah menatap layar 
gawai selama 20 menit, maka wajib 
mengalihkan pandangan ke obyek lain 
selama 20 detik. Obyek yang dilihat 
sekurangnya berjarak 20 kaki atau 6 
meter. Tidak perlu mengukut jarak 20 

kaki ini secara akurat, yang penting 
mengalihkan pandangan ke obyek yang 
jauh. “Tidak perlu juga dihitung berapa 

detik sudah melihat jauh, kira-kira saja. 
Satu menit lamanya juga tidak apa-apa,” 
ucap dr. Hera.
Jika berada di ruangan yang kecil, 
usahakan untuk keluar ruangan dan 

melihat benda-benda yang jauh.  
Selama melakukan metode 20-20-
20 mata akan menjadi rileks, dan 

menghindarkan dari kondisi kering 

serta kelelahan. Selama mengalihkan 

pandangan dari monitor, bisa juga 

diselingi dengan melakukan aktivitas 
bangkit dari tempat duduk dan 

menggerakkan tubuh.

Minum air saat melakukan metode ini 

juga ikut membantu mata tetap lembap 

dan tidak kering. Mengalihkan mata dari 

monitor setelah 20 menit diperlukan, 

untuk mencegah ketegangan pada mata. 
Jika perlu, buatkan pengingat khusus 

pada gawai lewat tulisan atau alarm, 
pentingnya mengalihkan pandangan 
setelah 20 menit menatap layar gawai.  
(*)
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BUGAR: Gizi yang optimal 
rasanya belum cukup jika tubuh 
tidak diimbangi dengan olahraga 
cukup. Butuh keseimbangan dan 
keselarasan. Oleh karena itulah, 
memanfaatkan momen “Car 
Free Day” (CFD) pada Minggu, 
(9/3/2020) di Taman Alun-Alun, 
Kota Tulungagung, Komunitas 
Instalasi Gizi bersama warga 
dan perwakilan tim PKRS RSUD 
dr. Iskak melakukan senam 
kebugaran dalam rangkaian 
memperingati Hari Gizi se-Dunia. 
Edukasi sambil olahraga ini 
dilakukan sambil refreshing CFD  
dan jalan-jalan pagi. (*)
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Foto atas dan bawah: Talkshow interaktif 
siaran radio bersama Tim PKRS RSUD 
dr. Iskak Tulungagung dan narasumber 
Moch. Rifai, S.Kep.Ners, MH. Kes (Kasi 

Informasi dan Pemasaran RSUD dr. Iskak 
Tulungagung), dr Rendra Bramanthi, Sp. 
MK (Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 
RSUD dr. Iskak Tulungagung) dengan 
Tema: “Corona Heboh di Media Sosial”

Talkshow interaktif siaran radio bersama Tim PKRS RSUD 
dr. Iskak Tulungagung dan narasumber dr. Adriawan, Sp. JP 

(Dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RSUD dr. Iskak 
Tulungagung) dengan Tema: “Kematian Mendadak”

INTERAKTIF: MC tim PKRS memberikan doorprize kepada peserta anak 
yang berhasil menjawab pertanyaan dalam rangka memperingati Hari 

Gizi ke 60 sedunia di alun-alun Tulungagung (foto atas). Warga lainnya 
menimbang berat badan sekaligus kepadatan tulang menggunakan Karada 

Scan (alat ukur BB dan TB).
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RSUD dr. Iskak Tulungagung 
kembali merevitalisasi Sistem 
Informasi Pendaftaran Online 
Tanpa Antri (Si-Poetri). 
Sebanyak 16 Duta Si-Poetri 
disiapkan, untuk mengajari 
pasien cara menggunakan 
aplikasi ini. Sebab Si-
Poetri dinilai terbukti 
mampu memangkas waktu 
antrean pasien sebelum 
mendapatkan layanan medis.

i-Poetri pada dasarnya 
adalah aplikasi berbasis 

android. namun dalam kondisi 

pasien tidak memiliki gawai 
android atau tidak memiliki paket 
data, aplikasi ini bisa diakses 
melalui layanan SmS dan whatsapp 
(mode wifi). 

aplikasi ini sudah diluncurkan 
tujuh bulan lalu, namun rupanya 
belum mendapat respon luas dari 
masyarakat. Terbukti hanya sekitar 
500 orang yang sudah mengunduh 
aplikasi ini. 

Wakil Direktur Pelayanan RSUD 

dr. Iskak, dr Kasil Rokhmad, MMRS 

mengungkapkan, aplikasi ini 
memberikan dampak signifikan. 
Sebelum ada Si-Poetri, lama antrean 
pasien mencapai 200 menit lebih. 
Saat awal Si-Poetri dijalankan, lama 
antrean mulai menurun menjadi 140 
menit per pasien.

Dan pada evaluasi akhir tahun 
2019, antrean pasien di poliklinik 
RSUD dr. Iskak turun menjadi 60 
menit per pasien. Karena itu dr Kasil 
optimis, optimalisasi aplikasi ini 
bisa menekan waktu antrean lebih 
singkat. Pihaknya ingin mencapai 
kondisi ideal, lama antrean maksimal 
60 menit per pasien.

“Seharusnya tidak boleh lebih dari 
60 menit. Karena itu kami bentuk 
Duta Si-Poetri,” terang dr Kasil, saat 
peluncuran Duta Si-Poetri, Rabu 
(26/2/2020).

RSUD dr Iskak melayani pasien 
rawat jalan 600-700 per hari. Dari 
jumlah itu, hanya 30 persen di 
antaranya, atau 180-210 pasien 
yang mendaftar lewat aplikasi 
SiPoetri. Sisanya mendaftar secara 
manual, datang langsung ke loket 
yang ada di RSUD dr Iskak.

Padahal, lanjut dr Kasil, tempat 
duduk di RSUD dr Iskak sangat 
terbatas. Demikian juga tempat 
parkir untuk kendaraan pasien 
juga terbatas. Karena itu 
seharusnya pasien tidak perlu 
lama-lama di RSUD dr Iskak, 
dengan datang mendekati waktu 
pelayanan. 

S
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LEBIH PRAKTIS: Duta Si Poetri mengajari calon pasien menggunakan aplikasi Si-Poetri.

Menurunkan Lama Antrean 
Menjadi 60 Menit

Si-Poetri,
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“Jadi semuanya bisa gantian, 
jangan datang bersamaan dan 
menggerombol di ruang tunggu. 
ada yang pulang, terus ada yang 
datang, demikian sampai terlayani 
semua,” tuturnya.

Karena itu Duta Si-Poetri diberi 
tugas pokok mengajari para pasien 
menggunakan telepon selulernya 
untuk mendaftar. Jika ponselnya jenis 
android, maka diajar mengunduh 
aplikasi, registrasi hingga cara 
mendaftar secara online. Jika 
ponselnya bukan android, maka 
diajar untuk mendaftar lewat SmS 
atau whatsapp.

Para Duta Si-Poetri ini akan bertugas 
selama sebulan penuh di tempat 
antrean RSUD dr Iskak. mereka akan 
bertatap muka dengan pasien, dan 
mengajari mereka menggunakan 
aplikasi Si-Poetri sampai bisa. Setelah 
satu bulan, akan ada dua orang yang 
bertugas setiap hari untuk menjaring 
pasien baru.

masih menurut dr. Kasil, pihaknya 
berharap prosentase penggunaan 
Si-Poetri mendekati 100 persen. 
Target ini berupaya dicapai hingga 
akhir 2020. Seiring optimalisasi 
penggunaan Si-Poetri ini, loket 
pendaftaran manual akan dikurangi 
fungsinya secara bertahap, sampai 
system layanan pendaftaran online 
optimal.

“Loket manual tidak akan ditutup, 
karena masih ada pasien dari luar kota 
yang baru mendaftar. Tapi ke depan 
sumber daya dan pelayanannya akan 
dikurangi,” ujar dr. Kasil.

aplikasi Si-Poetri bisa digunakan untuk 
mendaftar tujuh (7) hari sebelumnya. 
namun pendaftaran lewat SmS dan 
whatsapp hanya bisa dilakukan sehari 
sebelumnya. Dengan daftar secara 

online, pasien mendapatkan banyak 
keuntungan. Sistem akan memberikan 
jawaban, jam berapa pasien harus 
datang ke rumah sakit.

Sehingga pasien tetap bisa beraktivitas 
di rumah seperti biasa, dan 
memperkirakan waktu keberangkatan. 
Sesampai di rumah sakit tinggal 
mengonfirmasi kedatangan ke loket 
khusus. Jika tidak mau ke loket, 
ada alat bantu yang disebut  Si-
Tole, kependekan dari sistem 
pendaftaran nutol dewe/mandiri.

Si -Tole berupa perangkat komputer 
mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri 
(APM). Pasien bisa melakukan cek in 
mandiri, untuk mengabarkan bahwa 
pasien sudah datang di RSUD dr. Iskak. 

Pasien tinggal memasukkan kode yang 
dikirim lewat SMS atau WA, atau tinggal 
scan kode QR di aplikasi. 

“Begitu ada yang daftar online, ada 
petugas kami yang bekerja menyiapkan 
rekam medis pasien. Mereka bekerja 

hingga larut malam untuk memastikan, 

rekam medis itu ada di meja dokter saat 

pasien berobat,” urai dr Kasil.

Si-Tole mencetak Surat Eligibilitas 
Peserta (SEP), yang membuktikan 
jaminan pasien mendapat pelayanan 
BPJS. Sedangkan untuk pasien 

umum nanti akan muncul bill untuk 

pembayaran di loket umum. SEP ini 
kemudian diserahkan ke poli yang dituju. 
Untuk memudahkan pasien, Anjungan 

Si Tole ditempatkan di tiga titik, yaitu di 
di depan loket BPJS, di Graha (Paviliun), 
dan loket umum.  

Komsiyah (60) salah satu pasien poli 
bedah asal Rejotangan mengaku 
terbantu dengan Si-Poetri. Komsiyah 
sebelumnya sudah daftar dengan 
menggunakan sistem SmS. Setiba di 
RSUD dr Iskak, ia istirahat sebentar 
dan mengonfirmasi kedatangan di 

loket pendaftaran online. Dalam 
waktu singkat ia kembali duduk dan 
mendapatkan nomor antrean. 

menurutnya cara pendaftaran secara 
online memudahkan warga yang 
rumahnya jauh sepertinya. Pasien 
tidak harus bersaing datang pagi-
pagi ke rumah sakit. Sebab mereka 
yang rumahnya jauh harus bangun 
lebih pagi untuk bisa mendapat 
nomor urut lebih awal.

“Sudah ada perintah disuruh datang 
jam berapa. Tapi saya tetap ingin 
datang lebih awal,” ucapnya, saat 
ditemui di depan loket.

Pasien lainnya, Joko (55) mengaku 
layanan Si-Poetri dan Si-Tole saling 
melengkapi dan membuat pasien bisa 
lebih mandiri. Proses pendaftaran tidak 
harus berebut karena bisa dilakukan 
hari-hari sebelumnya. Sistem sudah 
mengatur akan dilayani jam berapa, 
sehingga bisa mengatur waktu 
kedatangan ke rumah sakit.

“Begitu datang tinggal scan di 
Si-Tole, sudah terdaftar otomatis. 
Tinggal duduk menunggu 
panggilan,” ucapnya.

Kabid Pengendalian Layanan RSUD 
dr Iskak, Sujianto mengaku masih 
menghadapi kendala dari pasien. 
meski sistem sudah memberikan 
saran waktu kedatangan ke 
rumah sakit, pasien sering kali 
mengabaikannya. mereka tetap 
datang lebih awal karena takut 
terlambat. akibatnya masih terjadi 
penumpukan antrean. 

 “Padahal kalau daftar online, tidak 
usah takut terlambat. Turuti saja 
waktu yang disarankan oleh sistem, 
semuanya akan dilayani secara efektif 
dan hemat waktu. Tidak perlu me-
numpuk di rumah sakit,” ujarnya. (*)
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Di Eranya Nama dr. Iskak Diabadikan

I

Kiprah dr. H. Bambang Soepeno, DTMH, MARS

Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung Periode 1996-2006

MEMONUMENKAN nama 
dr. Iskak sebagai nama 
resmi Rumah Sakit Umum 
(RSU) Tulungagung, 
merupakan bagian dari 
langkah cerdas dr. Bambang 
Soepeno, DTMH, MARS 
dalam mentransformasikan 
lembaga layanan kesehatan 
daerah ini menjadi rumah 
sakit yang lebih modern.

nspirasi itu muncul 
sebagai bagian formulasi 

pemikiran dr. Bambang untuk 
mendorong kemajuan rumah 
sakit yang dipimpinnya itu 
sejak 1996-2006. Pengalaman 
enam tahun memimpin RSUD 

dr. Soegiri, Lamongan 
telah mengilhami jebolan 
fakultas Kedokteran 
Universitas airlangga tahun 
1973 ini untuk mengganti 
nama RSU Tulungagung 
yang dinilai kurang memiliki 
makna identitas kuat. 

“Kalau RSU Tulungagung 
tetap begini saja, maka 
rumah sakit ini tidak akan 
kunjung dikenal orang. 
Tidak monumental”, 
demikian awal pemikiran 
dr. Bambang yang telah 
mengambil program 
pendidikan lanjutan 
Diploma Tropical medician 
health (DTmh) di Thailand 
atas prakarsa Badan 
Kesehatan Dunia (Who) 
pada tahun 1980-an. 
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Studi literatur dan kesejarahan 
RSU Tulungagung pun dia 
lakukan dalam proses dialektika 
dan adaptasi, mengawali 
kepemimpinannya di RSU 
Tulungagung kala itu. Sebagian 
rumah sakit daerah lain sudah 
lebih dulu merubah nama dengan 
mengambil nama tokoh pahlawan, 
rata-rata memakai nama dokter 
yang memiliki ikatan kesejarahan 
kuat dengan lembaga rumah sakit 
bersangkutan.

maka RSU Tulungagung pun harus 
membuat langkah serupa. Semangat 
itu menguat seiring kencangnya 
angin reformasi yang ditandai 
wacana otonomi daerah. Walhasil, 
dr. Bambang berketetapan memakai 
nama dr. Iskak. Sosok dokter paling 
berpengaruh yang memimpin 
RSU Tulungagung di awal era 
Kemerdekaan RI hingga 1970-an. 

Sebagai dokter asli pribumi, dr. 
Iskak merupakan dokter pertama 
asli Tulungagung yang lulus 
Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta. 

Di bawah kepemimpinan dr Iskak 
pula andil rumah sakit satu-satunya 

di Bumi Benorowo ini kuat terlihat. 
Bagaimana tidak, di bawah 
bayangan agresi militer Belanda II 
pada kurun 1948-1949, dr. Iskak 
memimpin pengungsian seluruh 
pasien dan pegawai rumah sakit 
beserta keluarganya keluar kota. 

Selama kurun 1949 itu, lokasi RSU 
Tulungagung berpindah sebanyak 
sembilan kali, hingga akhirnya 
menetap ‘sementara’ di dekat 
Pantai Sine.  Baru setelah tercapai 
perdamaian dengan Belanda pada 
akhir 1949,  lokasi rumah sakit 
akhirnya dikembalikan ke wilayah  
kota di Tulungagung.

“Dokter Iskak merupakan sosok 
dokter pahlawan. Tidak hanya bagi 
kesejarahan berdiri dan eksistensi 
rumah sakit ini di masa kemerdekaan, 
namun juga rakyat Tulungagung, 
maupun dunia kesehatan di 
Indonesia,” tutur dr. Bambang.

atas peran dan jasanya yang besar 
bagi RSU Tulungagung itulah dr. 
Bambang Soepeno, DTmh haqul 
yakin berketetapan mengabadikan 
nama dr. Iskak sebagai nama 
rumah sakit yang dipimpinnya. Dari 

sebelumnya memakai nama Rumah 
Sakit Umum (RSU) Tulungagung, 
menjadi Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) dr. Iskak.

Setelah berkoordinasi dan 
meminta pertimbangan tim 
manajemen RSU Tulungagung 
yang lain, dr. Bambang Soepeno 
lantas mengusulkan nama dr. 
Iskak sebagai pengganti nama 
RSU Tulungagung, ke Bupati 
Tulungagung Drs. h. Boedi 
Soesetyo, mm saat itu (1998-2003). 

Katanya, ‘Itu ide  bagus sekali. 
RSU Tulungagung memang 
sudah seharusnya mengabadikan 
nama Dokter Iskak sebagai nama 
rumah sakit daerah kita. Sosok 
kepahlawanan dan perjuangannya di 
dunia kesehatan, khususnya dalam 
membawa RS Tulungagung di era 
perjuangan dan kemerdekaan, harus 
bisa menjadi inspirasi bagi kemajuan 
rumah sakit kita’.

Jawaban Bupati Boedi Seosetyo 
itu tentu melegakan hati dr. 
Bambang. Semangatnya terlecut 
untuk sesegera mungkin 
menindaklanjuti restu sang kepala 

BIOGRAFI

Nama: dr. h. Bambang 
Soepeno, DTmh, maRS

Lahir : Banjaran, Kediri,    
11 Juni 1848

Alamat: Jl. agus 
Salim nomor 16, Kota 
Tulungagung

Putra: 2 orang

Cucu: 6 orang

PENDIDIKAN : 

SDn Jagalan, Kab Kediri 
(1954-1960)

SmPn 1 Kediri 
(-1960-1963)

Sman 2 Kediri 
(1963-1966)

Kedokteran Universitas 
airlangga (1967-1973)

Pendidikan Diploma Penyakit 
Tropis (Diploma Tropical 
medician and health/DTmh) 
di Bangkok (1980)

Pendidikan magister 
administrasi di Unair 
(1990)

KARIR: 

Diangkat CPnS di Dinkes 
Tulungagung (1973-1974)

Kepala Puskesmas 
Campurdarat (1973-980)

Kepala Seksi 
Pemberantasan Penyakit 
menular (P2m) Dinkes 
Tulungagung (1980-1989)

Kepala RSUD dr Soegiri, 
Lamongan (1989-1996)

Kepala RSU Tulungagung/
RSUD dr. Iskak, 
Tulungagung (1996-2006)
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daerah, mengurus segala persyaratan 
keadministrasian bagi perubahan 
nama RSU Tulungagung menjadi RSUD 
dr. Iskak.

Tak sampai setahun, tepatnya pada 
1999, nama dr. Iskak mulai melekat 
pada label rumah sakit milik Pemkab 
Tulungagung ini. namanya menjadi 
RSUD dr. Iskak, Tulungagung. Tak 
hanya itu, RSU ini juga ditetapkan 
sebagai Rumah Sakit Unit Swadana 
berdasar keputusan menteri Dalam 
negeri nomor 445.35/1047/1999 
tentang Pengesahan Perda 
Kabupaten Tulungagung nomor 3 
Tahun 1999.

Secara formal, pemberian SK (Surat 
Keputusan) Pemberian nama RSUD 
dr. Iskak kemudian resmi diumumkan 
pada 9 november 2001 melalui 
Keputusan Bupati Tulungagung nomor 
954/2001. 

Pengumuman nama baru RSUD dr. 
Iskak itu disampaikan dengan penuh 
kebanggaan, bertepatan dengan 
peringatan hari Kesehatan nasional 
ke-37. Bahwasanya nama RSUD 
Kabupaten Tulungagung berubah 
nama menjadi Badan Pelayanan 
Kesehatan (BPK) Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. Iskak, Tulungagung.

MODERNISASI RUMAH SAKIT

melekatkan nama tokoh pahlawan 
kedokteran yang berjasa besar 
terhadap eksistensi jasa layanan medis 
rumah sakit Tulungagung hanyalah 
bagian dari strategi cerdas dr. 
Bambang dalam mencari momentum 
perubahan. Transformasi  lembaga 
pelayanan kesehatan yang normatif 
dan cenderung alakadarnya sebagai 
tanggung jawab penugasan negara, 
menjadi sebuah industri jasa layanan 
medis yang lebih modern.

RSUD dr. Iskak harus mampu 
menjawab tantantan zaman yang 
terus berkembang di abad 20. abad 
millennium. Ghiroh dan semangat 
reformasi  itu diperoleh dr. Bambang 
seiring perubahan nama nama RSU 
Tulungagung menjadi RSUD dr. Iskak. 

Kendati ada riak-riak yang mengiringi 
proses perubahan dan modernisasi 
yang dia lakukan sejak akhir dasawarsa 
1990-an, team work  di lingkup 
manajemen RSUD dr. Iskak semakin 
solid. Tak hanya jajaran tenaga dokter 
dan paramedic, namun juga dengan 
pegawai sipil nonmedis lainnya.

Interaksi dan komunikasi dengan 
pendekatan personal  kekeluargaan 

Dengan pola 
pendekatan 
komunikasi yang 
populis dengan 
membangun 
ikatan emosional 
yang kuat itu pada 
akhirnya berbuah 
manis. Semangat 
perubahan 
dalam hal 
penatalaksanaan 
jasa layanan medis 
di RSUD dr Iskak 
cepat direspon 
anak buahnya. 

foTo By TIm PKRS/hUmaS

FOUNDING FATHER: Foto pimpinan dan mantan pimpinan RSUD dr Iskak di ruang direktur.
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ISTORIAH
memang menjadi ciri khas dr. Bambang Soepeno 
sejak masih bertugas di lingkup Dinas Kesehatan 
Tulungagung. Baik saat ditugaskan di Puskesmas 
Campurdarat (1974-1980), maupun saat ia menjadi 
Kasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 
menular (P2Pm) Dinkes Tulungagung pada periode 
1980-1989.

Suasana guyub-rukun tak hanya dibangun dr. 
Bambang di lingkungan kantor saja, namun juga di 
luar kantor. hampir saban hari, jelang masuk jam kerja 
team work-nya di RSUD dikumpulkan di halaman 
rumahnya yang terletak di jalan agus Salim nomor  
16, Kota Tulungagung, untuk sekedar senam bersama.

Tak hanya itu, ia juga membangun tradisi berkunjung 
ke rumah-rumah karyawan rumah sakit sambil 
berolahraga sepeda bersama tiap akhir pecan. 
Sambil olahraga, keakraban terbangun. Rasa peduli 
satu sama lain terasa semakin kuat. Tradisi ini yang 
kemudian terus dipupuk keluarga besar RSUD dr Iskak 
hingga sekarang. Kompak dan saling bersinergi.

Dengan pola pendekatan komunikasi yang populis 
dengan membangun ikatan emosional yang kuat itu 
pada akhirnya berbuah manis. Semangat perubahan 
dalam hal penatalaksanaan jasa layanan medis di 
RSUD dr Iskak cepat direspon anak buahnya. 

Bangunan IGD (Instalasi gawat darurat), poliklinik 
untuk pelayanan pasien rawat jalan dan sejumlah 
ruang instalasi dirombak. Gedung Paviliun Graha 
hita husada yang menjadi andalan jasa layanan 
eksekutif saat ini dibangun dengan megahnya. Pun 
demikian halnya dengan struktur organisasi. Semua 
diefektifkan, dimaksimalkan.

Setiap tahun pula, dirancang pelbagai program 
perbaikan rumah sakit  sesuai dengan rencana 
perbaikan RS jangka menengah dan panjang. 
Bangunan/ruang instalasi gawat darurat yang dulu 
kecil, sempit dan penuh sesak saat ada lonjakan 
pasien dengan kasus kedaruratan medis diperbesar 
dengan manajemen ruang penanganan medis 

terpisah. Tidak dijadikan satu semua.

atas inisiatif dr. Bambang pula jalan di sisi barat yang 
searah bangunan IGD dan Graha hita husada menjadi 
lebar seperti sekarang. Dulu gang itu kecil saja. hanya 
cukup untuk satu kendaraan roda empat. Sehingga 
sangat mengganggu alur keluar-masuk pasien, dan 
pada ujungnya mengganggu system pelayanan 
keseluruhan. 

namun berkat upaya dan lobi-lobi dr. Bambang 
kepada Bupati Boedi Soesetyo, jalan raya itu 
diperlebar enam meter. Sebagian ‘memakan’ tanah 
asset milik RSUD dr. Iskak, sebagian lain yang sisi 
timur merupakan dukungan pemerintah daerah.

Tantangannya saat itu RSUD dr Iskak belum BLUD 
(Badan Layanan Usaha Daerah). masih di bawah 
(pemerintah) daerah, sehingga tidak bisa mengambil 
kebijakan sendiri. namun demikian, pemda telah 
member perlakuan khusus. 

meski diwajibkan laporan keuangan dan menyetor 
uang pengembangan jasa layanan kesehatan ke 
Kasda, pemerintah daerah memberi perlakuan khusus 
pada manajemen RSUD dr. Iskak. Sebagian besar dana 
yang disetor ke  pemkab, dikembalikan ke rumah sakit 
untuk dikelola sesuai kebutuhan.

Pengelolaan keuangan semi-mandiri inilah yang 
pada perjalananya menghantarkan RSUD dr Iskak 
ditetapkan berstatus BLUD pada 31 Desember 2008. 
Itu tepat dua tahun setelah dr. Bambang Soepeno, 
DTmh, maRS menyelesaikan amanah dan tanggung 
jawabnya sebagai direktur.

Prestasi pertama setidaknya berhasil RSUD dr. 
Iskak dengan stratifikasi terbaik nasional pada 
2005. Prestasi ini menghantarkan RSUD dr Iskak 
ditetapkan menjadi rumah sakit tipe B nonpendidikan 
berdasarkan Keputusan menteri  Kesehatan RI 
nomor 522/menkes/SK/IV/2005 dan Keputusan 
Bupati Tulungagung nomor 395 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Kelas RSUD dr. Iskak Tulungagung dari 
Kelas C menjadi Kelas B non-Pendidikan. (*)

SaRana InfoRmaSI Dan KomUnIKaSI RUmah SaKIT
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I NOVASI

TIM Instalasi Pelayanan Sarana 
Rumah Sakit (IPS RS) di RSUD 
dr. Iskak memiliki terobosan 
luar biasa dalam upayanya 
meningkatkan standar mutu 
pelayanan di wilayah kerjanya. 

erobosan dimaksud adalah 

penggunaan aplikasi 

google form, google spreadsheet 

dan google data studio untuk 

mempermudah mekanisme 

perbaikan sarana dan prasarana 

rumah sakit. Baik itu yang berkaitan 

dengan  sarana medis, nonmedis 

maupun sipil mekanik. Basis tiga 

aplikasi tersebut ada di google drive. 

Inovasi ini kemudian diberi nama 

GOENDALA. Google Form untuk 

Mengatasi Kendala. Aplikasi digital 

yang bersifat online atau dalam 

jaringan ini diadopsi oleh Kelompok 

Budaya Kerja (KBK) di IPS RS guna 

menggantikan model administrasi 

perbaikan sarana rumah sakit 

yang selama ini masih manual dan 

menggunakan kertas formulir yang 

sudah ketinggalan zaman.

Dengan adanya aplikasi 

Goendala ini, data dari 

user yang dikirim melalui 

google speadsheet 

akan diformulasikan dan 

divisualisasikan pada 

google data studio. “Hasil 

visualisasi dari google 

data studio inilah yang 

(selanjutnya) digunakan 

untuk mengoptimalisasikan 

perbaikan sarana,” kata 

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana 

(IPS) RSUD dr. Iskak, Kabib Abdullah, 

Amd. TEM.

Goendala yang dirancang sejak Mei 

2019 ini dengan demikian menjadi 

inovasi unggulan tim KBK RS di 

RSUD dr. Iskak. Terutama dalam 

meningkatkan capaian perbaikan 

sarana harian nonmedis di instalasi 

pemeliharaan rumah sakit yang 

sebelumnya masih mengalami 

kesenjangan sekitar 20,5 persen, 

yakni dari sebelumnya 65 persen 

menjadi 84 persen.  (lihat tabel 1.1 

dan tabel 1.2)

Untuk mengoptimalkan, 

metode pelaporan 

kerusakan juga dipermudah. 

Jika sebelumnya laporan 

kerusakan ataupun masalah 

seputar sarana rumah sakit 

dilakukan secara lisan, 

by phone (lewat telepon) 

maupun ketemu langsung, 

kini dibuatkan grup 

whatsapp maintenance. 

Sarana penunjang ini untuk 

mempermudah komunikasi dan 

koordinasi lintas unit dengan tim IPS 

RS. Selain juga pemberian pelatihan-

pelatihan teknis untuk tim teknisi IPS 

RS guna meningkatkan kapasitas 

serta kompetensi mereka.

Sejak aplikasi Goendala dijalankan 

oleh tim IPS RS dan user, perbaikan 

sarana nonmedis jauh lebih mudah. 

Mulai dari proses pelaporan 

kerusakan alat, proses perbaikan, 

penerbitan surat perintah kerja, 

permohonan spare part ke gudang, 

sampai pelaporan hasil perbaikan. 

Semua bisa diakses secara real time 

oleh semua pihak. Progress inilah 

yang mampu meningkatkan capaian 

perbaikan harian sarana nonmedis 

sebesar lebih dari 80 persen.

“Dengan adanya Goendala, kami 

bisa mengetahui kondisi seluruh 

sarana yang ada di RSUD dr 

Iskak. Dimana informasi ini sangat 

T

Kabib 

Abdullah, 

Amd. TEM

Kepala
Instalasi

Pemeliharaan
Sarana (IPS)

RSUD dr Iskak

foTo By TIm PKRS/hUmaS

QUICK RESPON:  
Tim IPS RS makin 
optimal dengan 
program Goendala.
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penting bagi kami untuk menjamin 

pelayanan berjalan dengan baik,” 

ujar Supervisor Pelayanan RSUD dr. 

Iskak, Titin Agustina.

Terobosan luar biasa dan brilian 

ini tentu saja mendapat dukungan 

penuh dari Kepala Bidang Pelayanan 

Penunjang RSUD dr Iskak, Ida Srijani. 

Ia banyak berharap modernisasi 

pada sistem mekanisme perbaikan 

sarana dan prasarana rumah sakit, 

maka capaian pemeliharaan, 

penyelesaian perbaikan, dan 

respond time IPS RS dapat mencapai 

standar pelayanan minimal rumah 

sakit.

Sebab sebagaimana Keputusan 

Menteri Kesehatan nomor 129/

Menkes/SK/II/2008 dan berpedoman 

pada indikator mutu IPS RSUD 

dr. Iskak, ada tiga poin hal yang 

harus dpenuhi dan menjadi standar 

pelayanan minimal rumah sakit, yakni:

1. Capaian Kecepatan Waktu 

Menanggapi Kerusakan Alat ≤ 15 

menit (standar ≥ 80 persen)

2. 3. Capaian Ketepatan Waktu 

Pemeliharaan Alat (standar 100 

persen).

Capaian Perbaikan Sarana Harian 

(standar 100 persen)  (*)

Tabel 1.1 Stratifikasi masalah Tema Kesenjangan Capaian 

Indikator mutu di IPS RS Bulan februari-maret Tahun 2019

Sumber data: Laporan indikator mutu IPS RS Tahun 2019 Sumber data: Laporan indikator mutu IPS RS bulan februari-maret 2019

Tabel 1.2 Stratifikasi Perbaikan Sarana harian nonmedis 

oleh IPS RS Bulan februari-maret Tahun 2019

No Masalah Capaian  Komulatif  (%)   %Komulatif 
       (%)      (%)  

1 Perbaikan sarana harian nonmedis    60,5     60,5  25      25

2 Ketepatan waktu perbaikan alat    87,0   147,5  36      62

3 Kecepatan waktu menanggapi 

	 kerusakan	alat	(≤15	menit)	    91,0   238,4 38     100

 Jumlah  238,4  100 

Tabel 1.3. analisa QCDSmP (Quality, Cost, Delivery, Safety, morale, and Productivity) terhadap layanan IPS RS dalam perbaikan 

sarana nonmedis, sebelum dan sesudah perbaikan menggunakan aplikasi Goendala

Analisa QCDSMP Sebelum Perbaikan   Sesudah Perbaikan

Quality (Q) mutu proses perbaikan sarana nonmedis kurang terkontrol dan rendah mutu perbaikan sarana nonmedis lebih terkontrol  
     dan meningkat

Cost (C) Pencetakan kertas (form) untuk form perbaikan IPS RS sejumlah   Beli paket data untuk teknisi dan computer IPS RS 
  4000 lembar/bulan, harga Rp320.000/bulan    @teknisi = 50 x 25 orang = 1.250.000/bulan

  Tinta printer harga Rp1.800.000/bulan. Kebutuhan kertas untuk administrasi Total real cost Rp1.250.000/bulan  
  kinerja IPS RS  sejumlah 2.000 lembar /bulan harga Rp192.000/bulan 

  Total real cost = Rp2.312.000 

  Beli software maintenance sarana IPS dari vendor, estimasi harga Rp930.000.000 Pembuatan aplikasi GoEnDaLa (google form  
     mengatasi kendala) dengan biaya = Rp0

Delivery (D)  Pelaksanaan perbaikan sarana nonmedis berjalan kurang maksimal Pelaksanaan perbaikan sarana nonmedis berjalan maksimal

  User merasa kesulitan berkoordinasi dalam perbaikan sarana nonmedis  User memperoleh kemudahan, komunikasi efektif  
  mulai dari permintaan pelaksanaan perbaikan hingga hasil perbaikan. dalam proses perbaikan sarana nomedis, mulai dari  
     permintaan pelaksanaan perbaikan hingga hasil perbaikan 

  User, teknisi, pihak manajemen yang terkait kesulitan memantau,   Secara realtime dengan aplikasi GoEnDaLa user, teknisi,  
  mengawasi progress perbaikan sarana   pihak manajemen terkait dapat memantau,  
                                           mengawasi dan progress perbaikan sarana       

Safety (S)  Data file perbaikan yang tersimpan pada komputer risiko hilang karena  Data file perbaikan tersimpan pada google drive yang secara 
  virus atau kerusakan komputer    online bisa diunduh (download) sewaktu-waktu dan  
     lebih aman dari risiko kerusakan/kehilangan data

  Penyimpanan arsip form proses perbaikan sering hilang dan  Penyimpanan arsip form di google drive dan  
  berjumlah sangat banyak   bisa diakses semua pihak   
      

Morale (M) Teknisi kurang disiplin dalam melaksanakan perbaikan karena masih  Teknisi lebih disiplin karena sudah menggunakan aplikasi 
  menggunakan pencatatan manual   GoEnDaLa yang bisa memantau kinerja mereka

  Kepercayaan diri teknisi kurang   Kepercayaan diri teknisi meningkat karena mampu  
     melaksanakan kegiatan secara terstruktur dan jelas

  Ketua tim teknisi kurang mampu mengawasi kinerja teknisi  Ketua tim teknisi lebih mudah mengawasi teknisi  
     secara realtime dan online

  User kurang percaya dengan kinerja pelayanan kegiatan perbaikan tim IPS RS Kepercayaan kepada IPS RS meningkat karena  
     mekanisme perbaikan sarana perbaikan lebih  
     transparan dan akuntable

Productivity (P) Capaian penyelesaian perbaikan sarana nonmedis rendah di bawah  Capaian penyelesaian perbaikan harian sarana nonmedis 
  standar mutu pelayanan   meningkat mendekati standar mutu pelayanan

No     Masalah  Capaian  Standar  Kesenjangan  
      (%)     (%)           (%)

1 Perbaikan sarana    79,47 100      20,5

2 Ketepatan waktu perbaikan alat    90,2 100        9,8

3 Kecepatan waktu menanggapi      
 kerusakan	alat	(≤15	menit)    84,1 80        0,0

      Jumlah        30
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ROFILP Sujianto, S.Kep.Ners, MMRS

HANDLING COMPLAIN, 
JAGA MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT

M

Nama : Sujianto, S.Kep.ners, mmRS

Nomor Induk Pegawai : 19730404 199403 1 005

Tempat/Tanggal lahir : Tulungagung, 04 april 1973

Agama : Islam

Alamat: Desa Sukorejo Kulon, Kecamatan 
Kalidawir, Tulungagung

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian 
Pelayanan RSUD dr. Iskak

Pendidikan : 

SDn 03 Kalidawir (1981-1986)

SmPn Kalidawir (1986-1989)

SPK Tulungagung (1989-1992)

D-III  - akademi Keperawatan Karya husada, 
Pare, Kediri (2001)

S-1   - STIKES Surya mitra husada, Kediri (2005) 

nERS  - STIKES  Surya mitra husada, Kediri (2006)

mmRS - Universitas Brawijaya (2015)

BICARA tentang pelayanan 
di RSUD dr. Iskak, rasanya tak 
bisa dilepaskan dari peran 
dan tangan dingin Sujianto, 
S.Kep. Ners, MMRS yang saat 
ini menjabat sebagai Kabid 
Pengendalian Pelayanan 
rumah sakit daerah milik 
Pemkab Tulungagung ini.  

engawali karir sebagai  
perawat fungsional pada 

tahun 1994, Sujianto sudah 
terbiasa dengan pelayanan 
pasien. Pengalaman melayani 
pasien mengantarkan jenjang 
kariernya meloncat ke Kepala 
Seksi monitoring dan Penelitian 
Pelayanan pada 2010. 

Pria kelahiran 4 april 1973 ini 
kemudian diangkat menjadi Kepala 
Seksi Informasi dan Pemasaran pada 
2012. Tak berselang lama setelahnya, 
Doyok, demikian Sujianto biasa 
disapa, kemudian menempati posisi 
Kabid Pengendalian Pelayanan RSUD 
dr. Iskak. 

amanah ini yang diemban Doyok 
hingga sekarang. meski diakuinya, 
tidaklah mudah membuat kajian 
dan perencanaan pengembangan 
pelayanan kesehatan. 

Kata dia, perlu riset mendalam 
untuk merencanakan setiap 
penambahan produk pelayanan 
kesehatan di RSUD dr. Iskak. 
Langkah pertama yang harus 
dilakukan tentu saja adalah 
pengumpulan data-data dari 
capaian pelayanan yang sudah ada. 

Beruntungnya Doyok memiliki 
kapasitas tersebut. Dunia riset 
menjadi penganan kesehariannya 
sejak semasa masih di bangku 
kuliah. Tak heran jika kini, berbagai 
penelitian serta pengembangan 
dalam hal mutu pelayanan 
kesehatan acap kali dia lakukan 

bersama dengan tim PMKP 
(Peningkatan Mutu dan Keselamatan 
Pasien) dan tim PKRS (Promosi 
Kesehatan Rumah Sakit) maupun 
jajaran staf nonmedik lainnya.

Data-data yang dimaksud itu biasanya 
meliputi kunjungan pasien baik 
rawat jalan maupun rawat inap, data 
penyakit dan sebaran penyakit, dan 
10 penyakit besar serta data pendukung 
lainnya di RSUD dr. Iskak. Data-data itu  
ditarik untuk dijadikan laporan yang 
menunjukkan data kunjungan dan data 
kinerja pelayanan RSUD dr. Iskak.

“Data itu untuk melihat efisiensi dan 
efektifitas dalam penyelenggaraan 
pelayanan. Data itu dijadikan dasar 
untuk pengembangan rumah sakit,” 
kata Sujianto. 

Pengembangan yang dimaksud, 
misalnya, rumah sakit harus membeli 
alat yang diperlukan sesuai data 
yang diperoleh. Selanjutnya data 
yang diperlukan adalah capaian 
mutu. Untuk data ini salah satunya 
digambarkan dengan Standar 
Pelayanan minimal (SPm), yang 
diukur tiap tiga (3) bulan, enam (6) 
bulan dan tahunan.

Dari laporan SPm itu penting 
untuk mengetahui capaian mutu 

SPm di rumah sakit. Selain itu juga 
ada Indeks Kepuasan masyarakat 
(IKm) yang diperoleh berdasarkan 
survei  setiap semester oleh 
lembaga independen.  Dari IKm  
bisa diketahui kepuasan, komplain 
maupun saran dari masyarakat. 

Jika ada keluhan dari masyarakat 
maka akan dilakukan handling 
complain (penanganan komplain). 
Handling complain akan diselesaikan 
oleh tim yang dibentuknya, dengan 
tujuan untuk menyelesaikan 
komplain secepatnya. (*)
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I NFORMASI

ADA yang menarik perhatian saat tim 
medis RSUD dr Iskak menangani kasus 
pasien suspect Corona atau COVID-19, 
awal pertengahan Februari lalu (8-
17 Februari 2020). Selain ditangani 
dokter spesialis paru, dr. Mochammad 
Arvi, Sp.P yang dikenal cakap 
menangani kasus-kasus pneumonia, 
dokter spesialis mikrobiologi, dr. 
Rendra Bramanti, Sp.MK (K) yang turut 
ambil peran melakukan intervensi 
layanan dengan mengambil sampel 
swap lendir tenggorokan, hidung dan 
darah pasien.

ehadiran dokter Rendra 
bersama tim mikrobiologi Klinik-nya 
ini tentu menarik perhatian. apalagi 
yang ditangani jenis virus yang 
mematikan dan sedang mendunia; 
COVID-19. Begitu pasien suspect 
dideteksi, RSUD dr. Iskak segera 
bekerja dengan Standart Operasional 

Procedure (SoP) sesuai ketentuan 
World Health Organization (Who) 
untuk penanganan virus Corona. 

Sampel lendir di tenggorokan, 
hidung dan sampel darah pasien 
diambil. Sampel yang telah diambil 
ke tim Laboratorium Kesehatan 
Dinkes Jatim di Surabaya lalu 
diteruskan ke Litbang Kesehatan 
Kemenkes, Jakarta. 

Sebenarnya laborat mK RSUD dr. 
Iskak bisa melakukan pemeriksaan 
sampel secara mandiri. Kapabilitas 
dan alatnya (perangkat laboratorium) 
ada. “namun karena  sudah aturan 
Kemenkes, kami harus me-refer 
sampel tersebut ke Surabaya, dan lalu 
di-refer lagi ke Litbangkes Jakarta,” 
terang dr. Rendra.

Pemeriksaan sampel itu sendiri 
dilakukan di ruang Laboratorium 
mikrobiologi Klinik yang ada di lantai 
dua gedung laboratorium RSUD dr 
Iskak. Laboratorium ini terbentuk 
sejak 2017, bersamaan masuknya dr. 
Rendra Bramanti di RSUD dr. Iskak. 

Untuk mendukung kinerjanya dalam 
mengelola laborat mK (mikrobiologi 

Klinik) ini, dr. Rendra dibantu empat 
orang analis yang memiliki spesialiasi 
keahlian berbeda.  mereka adalah 
Siswanto, amd.K, Dini Widowati, 
S.ST, Umi Wasitoh, amd.K, dan Tika 
Rohdiawan, amd.K. 

Ruang lingkup kerja layanan tim 
mikrobiologi klinik ini tidak sebatas 
melakukan tindakan pengobatan 
dan pencegahan infeksi akibat 
mikroorganisme pada pasien. 
akan tetapi juga bertanggung 
jawab terhadap jaminan kesehatan 
lingkungan di seluruh area RSUD. 
mulai dari kamar operasi, higienitas 
air yang digunakan, makanan dan 
gizi, hingga ke petugas-petugasnya. 
Bahkan sampai juru masak dan para 

ahli gizinya pun rutin dilakukan 
skrining untuk memastikan tidak 
ada bakteri, kuman, jamur atau 
mikroorganisme jahat lain yang bisa 
menular ke pasien. 

Sesuai SoP laborat mikrobiologi 
klinik, begitu ada diagnosa 
medis pasien kena infeksi dan 
direkomendasikan untuk dilakukan 
pemeriksaan mikrobilogi klinik, analis 
laborat mikrobiologi klinik akan 
langsung melakukan pengambilan 
sampel. 

alur distribusi tugas dalam hal 
pelayanan medis ini sudah di-SoP-
kan sejak awal unit Laboratorium 
mikrobiologi Klinik ini dibentuk pada 
2017. Di RS lain ada yang di-SoP kan, 
namun banyak juga yang tidak. SoP itu 
pula yang kemudian menjadi standar 
acuan penanganan pasien yang 
didiagnosa terinfeksi virus/bakteri/
jamur. 

Standar layanan medis pasien 
dengan infeksi menular itu berlaku 
untuk semua kelompok pasien, baik 
yang dirawat di ruang VIP maupun 
kelas ekonomi. Baik yang menjalani 
perawatan dengan biaya sendiri, 
maupun yang menggunakan fasilitas 
BPJS Kesehatan. Tak ada diskriminasi. (*)

 TIM ANALIS LABORAT MK

  Siswanto, amd.K 

  Dini Widowati, S.ST

  Umi Wasitoh, amd.K. 

  Tika Rohdiawan, amd.K

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK:

MAMPU TELITI KORONA, TAPI...

Mikrobilogi Klinik adalah 
cabang ilmu kedokteran 
medis dengan kompetensi 
dari mikrobiologi kedokteran 
dan kedokteran umum 
untuk melakukan tindakan 
pengobatan dan pencegahan 
infeksi akibat mikroorganisme 
pada manusia juga lingkungan 
yang berkaitan dengan medis, 
seperti rumah sakit atau klinis. 

Bidang pekerjaan 
mikrobiologi klinik meliputi 
identifikasi dan penyelesaian 
masalah kesehatan yang 
berkaitan dengan infeksi, 
bakteriologi, mikologi, 
virologi, maupun imunologi. 
Ini mengacu pada diagnosis 
dan pilihan terapi antibiotik 
yang digunakan nantinya. 

K

dr. Rendra Bramanti, Sp.MK (K)

Kepala Laboratorium mikrobilogi Klinik

foTo By TIm PKRS/hUmaS

TEAM: dr. Rendra Bramanti, Sp.MK (K) (tiga dari kanan) bersama tim analis Mikrobiologi Klinik
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PENCEGAHAN dan Pengendalian 
Infeksi (PPI) mutlak dilaksanakan 
di rumah sakit. Hal ini disebabkan 
kejadian infeksi dapat 
menimbulkan kerugian bagi 
pasien, mulai dari perawatan 
menjadi lebih lama yang berarti 
memperlama penderitaan secara 
fisik, psikis, finansial, sampai 
dengan kejadian paling serius, 
yaitu kematian.

agi rumah sakit kerugian yang 
paling besar adalah biaya 

operasional yang sangat tinggi, serta 
kerugian nonmateri menyangkut 
performa rumah sakit yang kurang 
baik di mata masyarakat. Untuk itu, 
RSUD dr.  Iskak  mempunyai komite 
yang khusus menangani masalah 
infeksi.  Komite ini disebut PPI atau 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. 

Seperti namanya,  komite ini fokus 
pada pengandalian dan pencegahan 
infeksi. Komite dipimpin oleh dokter 
spesialis mikrobiologi klinik, dr. 
Rendra Bramanti, Sp.mK. Komite PPI 
berada langsung di bawah Direktur 
RSUD dr. Iskak, dan beranggotakan 
seluruh unsur yang ada di rumah 
sakit,  mulai dari satpam, perawat, 
gizi, petugas jenazah, dokter umum 
dan dokter spesialis.

Di semua level dan kondisi, Komite 
PPI ini akan auto-run begitu terjadi 
situasi infeksionis yang terjadi pada 
pasien, tenaga medis, sumberdaya 
pendukung layanan medis lain, 
maupun lingkungan di dalam RS.

misal terjadi situasi dimana ada 
bakteri masuk ke (tubuh) pasien 
saat sedang dilakukan tindakan oleh 
tenaga kesehatan, maka bakteri 
tersebut akan memperburuk kondisi 
pasien dan bisa memicu mortalitas 
(kematian). “Di sinilah PPI mengambil 
perannya guna melakukan tindakan 
pencegahan,” kata dr. Rendra 
Bramanti menjelaskan.

Bakteri yang dimaksud adalah bakteri 
yang telah mengalami Multi-Drug-

Resistant (mDR). Bakteri semacam ini 
telah resisten atau kebal terhadap 
minimal satu jenis antibiotik dari tiga 
atau	lebih	(≥	3)	golongan	antibiotik.	
mDR  ini dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor, seperti pemakaian 
antibiotik yang tidak tepat dosis, 
tidak tepat diagnostik, atau tidak 
tepat mengidentifikasi bakteri 
penyebab.

Sayangnya, meski telah menjadi 
ancaman global, terutama di klinik 
kesehatan, hingga kini belum banyak 
rumah sakit yang melakukan skrining 

mikroorganisme di lingkungan kerja 
mereka. hal ini tentu membahayakan 
keselamatan pasien dan jauh dari 
standar keamanan pasien yang 
berlaku secara internasional. 

RSUD  dr . Iskak menjadi rumah 
sakit pertama di Indonesia yang 
melakukan skrining mikroorganisme 
kepada petugasnya. Langkah ini untuk 
melindungi keselamatan pasien sesuai 
dengan standar internasional.

“Setiap hari ada empat perawat 
pengendali infeksi yang bertugas 
mengawasi, agar tidak terjadi 
infeksi dan penanganan jika terjadi 
infeksi. Keempat perawat itu sudah 
mendapat pelatihan khusus dalam 
menangani infeksi,” ujar dr. Rendra. 

Empat perawat itu juga dibantu oleh 
masing-masing petugas di ruangan. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan 
oleh Komite PPI adalah, melakukan 
pendidikan dan pelatihan (diklat) 
kepada seluruh karyawan RSUD. 
Diklat Komite PPI RSUD dr. Iskak 
merupakan yang pertama yang 
diakui secara nasional.

Dengan melakukan skrining  ini 
masyarakat yang berobat di RSUD 
dr. Iskak tak perlu risau lagi terhadap 
risiko infeksi bakteri mDRo yang 
disebabkan oleh petugas kesehatan 
IGD.  hal ini yang kemudian membuat 
mutu pelayanan dan keselamatan 
kepada pasien meningkat sesuai 
standar internasional.

Saat ini, salah satu kasus yang sempat 
menimbulkan kecemasan adalah 
adanya pasien suspect COVID-19.  
Pasien ini kemudian ditangani oleh 
Komite PPI pada awal februari 
2020. Lantaran dianggap infeksius 
atau menular, pasien atas nama ym 
itu harus diisolasi dan tidak boleh 
ditunggu oleh kerabat.

“mulai kontrol isolasi pasien, jadi 
kalau pasien enggak boleh dibesuk ya 
enggak boleh dibesuk. Pengontrolan 
infeksi dimulai dari peralatan, ruang 
isolasi, penggunaan baju kerja dan alat 
pelindung diri (aPD),” tutur dr. Rendra. 

Untuk baju kerja, seluruh pegawai di 
RSUD dr. Iskak wajib menggunakan 
baju kerja yang steril. hal ini bertujuan 
untuk mengurangi infeksi yang terjadi 
oleh petugas kesehatan. (*)
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Komite PPI 
Garda Depan Melawan Infeksi

B

STERIL: 
Tim PKRS 
bersama 
tim PPI 
mengkam-
panyekan  
tata cara 
cuci tangan 
mengguna-
kan hand 
sanitizer 
di ruang 
tunggu poli 
rawat jalan 
RSUD dr 
Iskak.

foTo By TIm PKRS/hUmaS
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TRAVELLING

I

Mak Nyusss,,,  
Sate Bumbu Kecap yang Bikin Ketagihan

SaRana InfoRmaSI Dan KomUnIKaSI RUmah SaKIT

JANGAN bilang pernah ke 
Tulungagung jika belum 
mencicipi lezatnya sate 
kambing khas daerah ini, 
Salah satu menu kuliner yang 
masyur seantero "negeri" +62 
ini.

diom itu mungkin 

berlebihan bagi mereka 

yang bukan golongan penggemar 

sate. namun, bagi pecinta 

kuliner khas Indonesia dengan 

bahan baku daging kambing 

ini, mencicipi sate Tulungagung 

adalah satu hal yang tak boleh 

dilewatkan manakala berkunjung 

ke daerah ini.

Selain memang rasanya enak, 

keistimewaan olahan sate 

kambing daerah ini ada pada 

dagingnya yang segar, empuk 

dan tidak "prengus" (bau khas 

kambing) setelah dipanggang 

dengan teknik pengasapan 

tradisional. 

Sate kambing Tulungagung 

semakin menarik minat banyak 

pecinta kuliner karena 

bumbunya yang lezat, 

berbeda dengan daerah lainnya. 

Jika di daerah lain dikenal bumbu 

kacang untuk campuran sate, 

di Tulungagung kebanyakan 

menggunakan bumbu kecap.

Bumbu jenis ini dibuat dengan 

sederhana menggunakan saus 

kecap dicampur sedikit petis. Tapi 

justru kesederhanaan racikan 

bumbu itu justru membuat sajian 

sate kambing semakin padu. 

Ditambah sedikit irisan bawang 

merah serta cabai, bagi yang 

menyukai rasa pedas, citarasa 

sate terasa semakin kuat.

hmmm...,sudah kebayang kan 

enaknya? mak nyusss…! Satu 

porsi isi sepuluh tusuk sate 

dibakar setengah matang, 

sepiring nasi plus gulai dan 

segelas kopi atau teh panas, 

ahayy... dijamin lengkap sudah. 

meminjam istilah anak 

milenial sekarang yang 

terkadang sedikit 

"lebay", 

rasanya 

seperti "surga-dunia". Wow..., 

nyam nyam nyammm...! Dijamin 

bakal ketagihan deh.

Gimana, tertarik mau berburu? 

Tak perlu khawatir bingung 

mencarinya. Banyak kok warung 

sate di kota ini. Sama seperti juga 

di beberapa daerah lain, saking 

banyaknya peminat kuliner sate, 

yang jualan juga ‘bertebaran’ 

di beberapa kawasan, baik di 

seputar kota hingga pelosok. 

Dan semuanya enak kok. Tapi 

kalau yang benar-benar lezat dan 

minded, itu bergantung selera 

dan taste lidah masing-

masing ya. yuks 

deh, buruan. 

(*)



iasanya sompil disajikan dengan sayur 

lodeh pepaya muda. Komposisi sayur ini 

bisa diganti sayur buah nangka muda, 

kacang panjang dan kacang lotho. Sompil yang 

khas biasanya bercitarasa pedas dipadukan dengan 

urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. 

Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puli dan bisa 

ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya.

Walaupun kelihatan sederhana, namun Sompil 

mempunyai rasa yang lezat. Ciri khas sompil ialah 

teksturnya yang sangat lembut berbeda dengan 

kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya 

sompil makin nikmat disantap dengan gurih 

pedasnya sayur lodeh. 

Sompil acapkali ditemukan di beberapa sudut 

kota Tulungagung, seperti di Pasar Senggol setiap 

minggu pagi, ataupun di depan Pasar ngemplak, 

Tulungagung setiap sore hingga malam hari.

masalah harga tak membuat kantong bolong. Satu 

porsi sompil dengan lauk ikan asin dan kerupuk puli 

bisa dibeli dengan harga Rp5 ribu, murahkan?!

Tapi bicara sompil, tak lengkap rasanya jika kita 

tak mengenal asal-usul makanan ini. menurut 

budayawan Tulungagung, Endin Didik handoko, 

dulu sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin 

perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu kala itu, 

kuliner sompil yang kian memasyarakat kemudian 

juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di 

sawah, kebun ataupun di ladang/tegalan yang jauh.

Penyajian sompil bervarisai di setiap wilayah. 

Walaupun tak keluar dari pakem dengan sompil, 

sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajianya. 

Beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, 

penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk 

kedelai yang disangrai.

Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai 

yang masih mentah disanggrai hingga matang, sekitar 

1-2 jam. Selanjutnya kedelai yang telah disanggrai itu 

di haluskan dengan cara di tumbuk atau diblender.

Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan 

ditaburkan diatas sompil. Penasaran dengan rasa 

sompil, datang saja ke Tulungagung dan nikmati 

citarasa sompil yang nikmat dan elegan. (*)

B
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SELAIN sate dan lodho ayam, ada 
menu kuliner khas warisan budaya 
local di daerah Mataraman yang 
sangat legendaris. Namanya ‘sompil’. 
Sejenis makanan harian berbahan 
dasar beras namun dengan 
komposisi menu olahan tertentu , 
memiliki citarasa rasa pawonan  yang 
khas, serta disajikan menggunakan 
daun pisang atau daun jati sebagai 
pengganti piring.
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L ITERASI

DALAM kehidupan sehari-hari kita semua 
tentu selalu berinteraksi dengan orang 
lain. Baik orang dalam lingkup  keluarga, 
tetangga, kantor, customer, dan semua 
orang yang berinteraksi dengan kita. 
Kesalahan dalam berkomunikasi akan 
menimbulkan perbedaan persepsi dan 
penafsiran antara kita dan orang lain 
(komunikan dan komunikator). 

omunikasi di rumah sakit mempunyai corak 
yang sangat beragam dan luas sekali, 

baik antarpetugas maupun dengan pasien 
atau keluarga, Sehingga ketika kita tidak bisa 
melakukan komunikasi yang efektif, maka bisa 
mengakibatkan sesuatu yang tidak pernah kita 
bayangkan, Bisa berupa kesalahan pemahaman, 
maupun kesalahan yang lebih fatal lagi. 

Apa itu komunikasi efektif, mari kita bahas 
sedikit tentang komunikasi efektif.Komunikasi 
efektif (effective communications) adalah 
komunikasi yang tepat sasaran, Berhasil 
guna, atau mencapai tujuan -- menyampaikan 
informasi (to inform), mengibur (to entertain), 
atau membujuk(topersuade). 

Barbara Brown dalam “What is Effective 
Communication?” di laman Live Strong 
menyebutkan, komunikasi efektif itu melibatkan 
kejelasan, perkataan langsung, dan aktif 
mendengarkan (clear, direct speech,active 
listening). Komunikasi adalah proses berbagi 
(sharing) informasi, pemikiran, dan perasaan 
antara orang-orang melalui pembicaraan 
(speaking), tulisan (writing), atau bahasa tubuh 
(body languange). 

Komunikasi dikatakan efektif jika informasi, 
pemikiran, atau pesan yang disampaikan dapat 
diterima dan dipahami dengan baik sehingga 
menciptakan kesamaan persepsi, mengubah 
perilaku, atau mendapatkan informasi (menjadi 
tahu/paham).

LIMA KUNCI KOMUNIKASI EFEKTIF

SMILE (TERSENYUM) : Salah satu cara untuk 
membangun kemampuan berkomunikasi yang 
baik dengan orang lain adalah dengan menjalin 
hubungan baik secepat mungkin dengan 
mereka. Tersenyumlah dan gunakan kontak 
mata sebagai sinyal positif yang dapat Anda 
kirimkan ketika anda memulai percakapan. 
Pastikan bahwa orang lain merasa bahwa anda 
sangat senang bisa berbicara dengannya.
Sangat penting untuk tahu topik terhangat yang 
bisa anda diskusikan dengan orang tersebut. 
Untuk itu, selalu perbarui informasi anda. Jika 
anda memiliki banyak topik yang anda dapat 
bicarakan, komunikasi akan berjalan dengan 
lebih mudah.

BE CLEAR  (BICARA JELAS): Bicaralah dengan 
jelas ketika anda  berkomunikasi dengan orang 
lain. Cobalah untuk menghindari kebiasaan 
berbicara dengan suara kecil atau parau 
sehingga orang lain sulit menangkap maksud 
anda.Cara terbaik untuk melatihnya adalah 
dengan merekam suara anda saat berbicara. 
Lalu dengarkan kembali hasil rekaman itu dan 

putuskan apa 
yang seharusnya 
anda ubah dari 
cara anda bicara.

RELAX 
(SANTAI): Anda 
dapat menjadi 
komunikator yang 
baik jika anda 
dapat berbicara 
dengan santai 
(rileks). Jika anda 
gugup, anda 
akan berbicara 

cepat sehingga sulit dipahami. Anda juga 
dapat membuat orang lain merasa tidak 
nyaman karena kegugupan anda.hindari 
membungkukkan bahu, menampilkan wajah 
gelisah, atau menggerakkan anggota tubuh 
anda yang lain saat berbicara. Orang yang 
Anda ajak bicara akan tahu bahwa anda 
sedang gugup.

VARIATIF (JANGAN MONOTON): Anda tentu 
tidak ingin orang lain menjadi bosan saat 
berbicara dengan anda. Anda dapat membuat 
mereka tertarik dengan menghindari berbicara 
dengan suara monoton. Anda dapat melakukan 
sedikit variasi dan mengubah volume saat 
berkomunikasi.

LISTEN AND UNDERSTAND (DENGAR 
DAN PAHAMI): Ingatlah, komunikasi adalah 
proses dua arah. Anda perlu mendengar 
dan memahami apa yang dikatakan orang 
lain jika anda ingin berkomunikasi secara 
efektif dengan mereka. Orang lain juga akan 
kehilangan minat berbicara dengan anda. Jika 
anda terus-menerus bicara dan tidak pernah 
mendengarkan mereka.

Nah, untuk mencapai itu, ada tujuh (7) formula 
efektif untuk menjadikan komunikasi bisa 
menghasilkan penyampaian pesan sesuai yang 
diinginkan, yaitu:

Completeness (Lengkap): Komunikasi harus 
lengkap. Menyampaikan semua fakta yang 
diperlukan oleh penerima. Dalam dunia jurnalistik, 
kelengkapan informasi dirumuskan dalam 5W+1H 
(What, Who, When, Where, Why, How).

Conciseness (Ringkas): Menggunakan sesedikit 
mungkin kata-kata. Menghindari menggunakan 
kata-kata yang berlebihan dan tidak perlu. 
Pesan singkat lebih menarik dan mudah 
dipahami. Gunakan kalimat seefektif mungkin. 

Consideration (Penuh Pertimbangan): 
Memperhatikan sudut pandang orang lain, pola 
pikir, tingkat pendidikan, minat, Kebutuhan, 
kepentingan, dan emosinya.

Clarity/(Jelas): Menggunakan kata-kata yang 
tepat, bermakna tunggal, dan membingungkan 
atau menimbulkan persepsi lain.

Concreteness (Nyata): Konkret memperkuat 
kepercayaan. Pesan konkret didukung fakta-
fakta spesifik dan angka. Pesan konkret tidak 
disalahtafsirkan.

Courtesy  (Tata Krama): Ini soal cara 
penyampaian. Pesan disampaikan dengan 
tulus, sopan, bijak, reflektif, dan antusias, 
serta mempertimbangkan sudut pandang dan 
perasaan penerima pesan, termasuk menjaga 
perasaan dan respek terhadap penerima pesan.

Correctness (Benar): Pesan yang disampaikan 
harus benar dari segi substansi dan tata 
bahasa, juga tepat dari sisi waktu dan sasaran. 
(Seven C’s of Effective Communication, 
managementstudyguide.com).

Lima Hukum Komunikasi Efektif: REACH

Rumus lain yang ditawarkan para ahli adalah 
konsep REACH yang disebut “The 5 Inevitable 
Laws of Efffective Communication”, yakni 
Respect, Empathy, Audible, Clear, dan Humble.

Respect: Menghargai komunikan atau menjaga 
harga diri orang lain.

Empathy: Kemampuan menempatkan diri kita 
pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh 
orang lain. Ini diawali dengan kemampuan 
mendengarkan atau mengerti terlebih dulu 
sebelum didengarkan atau dimengerti oleh 
orang lain.Empati bisa juga berarti kemampuan 
untuk mendengar dan siap menerima masukan 
ataupun umpan balik apapun dengan sikap 
yang positif.

Audible: Dapat didengarkan atau dimengerti 
dengan baik.

Clarity: Pesan yang disampaikan jelas, tidak 
menimbulkan multiinterpretasi atau berbagai 
penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula 
berarti keterbukaan dan transparansi.

Humble: Rendah hati, tidak angkuh atau 
arogan, tidak merasa “lebih” dari orang lain, 
termasuk di dalamnya tidak memandang 
rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, 
rela memaafkan, dan lemah-lembut.

HAMBATAN KOMUNIKASI EFEKTIF

 Pesan tidak jelas dan menimbulkan tafsiran/
persepsi lain.

 Cara penyampaian tidak tepat atau tidak 
disukasi komunikan.

 Komunikator dan komunikan tidak siap 
melakukan komunikasi.

 Hubungan antara komunikator dengan 
komunikan tidak baik.

 Berbicara terlalu lambat dan terlalu cepat 
(lisan) atau kalimat terlalu kompleks dan 
naskahnya panjang (tertulis).

 Terlalu sering muncul “gumaman” (intruding 
sound) dalam berbicara, seperti emmm, eeee, 
oooo, dsb. Gumaman akan menimbulkan 
persepsi, pembicara tidak menguasai materi 
pembicaraan. 

Demikian teknik dasar komunikasi efektif 
yang diolah  dari berbagai sumber semoga 
bermanfaat untuk kita dalam berkomunikasi 
sehari-hari . (*)

(Membangun) Komunikasi Efektif

Oleh:

Mochammad 

Rifai, S.Kep, 

NERS, M.H.Kes

K
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 Q a
PARKIRAN rumah sakit dikelola lebih 
modern tapi ko malah semrawut ya... 
arus pintu keluar terutama untukk 
roda empat sering menumpuk, 
antrean lama, jadi kurang nyaman.. 
harusnya pengelolaan parkir bisa 
membuat penataan parkir lebih baik 
dan profesional. Pengelola lebih 
bisa dimintai pertanggung 
jawaban. Kayanya lahan parkir  
butuh diperluas deh.

Abduk Razaq, Puri Permata Jepun, 

Tulungagung

TERIMA kasih atas saran dan 
masukkanya. Soal perluasan 
lahan parkir sudah masuk dalam 
perencanaan pembangunan 
gedung baru yang saat ini 
masih menunggu realisasi. 
Sedang untuk manajemen pintu 
keluar yang masih bercampur 
jadi satu antara kendaraan roda 
dua dan roda empat, kamia 
akan segera koordinasikan 

dengan pihak pengelola. matur nuwun.

Moch. Rifai, S.Kep,Ns, M.HKes, Kasi Informasi dan 

Pemasaran RSUD dr Iskak.

Q a
HALLO bosku….! Info 
dong, untuk program 
layanan pendaftaran 
secara online tanpa 
antri (Si-Poetri) yang 
barusan diberlakukan 
di RSUD dr. Iskak, 
apakah bisa pasien atau 
keluarga pasien seperti 
kami mendaftar dengan 
cara telepon?.

@Antoning Paran, Desa 

Pakel, Kecamatan Pakel, 

Tulungagung

HALLO juga kak. Terima kasih sudah 
perhatian program layanan Si-Poetri ya. 
Sesuai namanya, program penunjang 
layanan medis untuk pasien rawat 
jalan ini dilakukan secara onLInE alias 
DaRInG (dalam jaringan). Ini artinya 
pendaftaran hanya bisa dilakukan dengan 
mengisi form yang tersedia di aplikasi 
S-Poetri dan bisa diunduh di play store. 
Jika tidak bisa, alternatifnya adalah 
dengan berkirim  pesan melalui SmS 
atau whatsapp di nomor hotline kami, 
082-333-553-066. Jika masih bingung, 
silahkan datang ke RSUD dr. Iskak pada 
jam kerja. Di area loket pendaftaran 
sudah ada Duta Si-Poetri yang akan 
selalu siap melayani dan mengajari anda 
semua tentang tata cara penggunaan 
layanan pendaftaran secara online tanpa 
antri ini.  Salam.

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

Informasi dan Pemasaran RSUD dr Iskak.

UESTIONSQaNSWERS
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G ALERI

SOSIAL: Tim PKRS 
RSUD dr. Iskak 
melakukan kunjungan 
ke rumah salah satu 
pasien pasca rawat 
inap di RSUD dr. Iskak 
Tulungagung.

BUKA WAWASAN: 
Seminar kecantikan yang 

diselenggarakan  Klink 
Kecantikan RSUD dr Iskak 

Tulungagung di Kecamatan 
Campurdarat.

BERSIH: Tim 
PKRS RSUD 

dr Iskak 
Tulungagung 

mengkam-
panyekan  

enam cara 
cuci tangan 

yang baik 
dan benar 

di hadapan 
pengunjung di 
ruang tunggu 

rawat jalan.

HOME VISIT: Dokter spesialis THT 
dr. Moch. Mundir Arif, Sp.THT-
KL memeriksa telinga warga 
yang mengalami keterbatasan 
pendengaran.

KOMPAK: Tim PKRS RSUD dr. Iskak berfoto bersama tim dokter spesialis ginjal dan hipertensi 
RSAA Malang usai acara Seminar Awal Transplantasi Ginjal di Hotel Istana Tulungagung
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BELUM

SaRana InfoRmaSI Dan 
KomUnIKaSI RUmah SaKIT

RSUD 
DR ISKaK
TULUnGaGUnG

Hotline Kedaruratan Medis RSUD dr Iskak Tulungagung: 119 / (0355) 320-119


