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  Rufi Susanto 

  President – Core Markets 

  PT IDS Medical Systems Indonesia 

 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi sebanyak 260 

juta jiwa, tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan penduduk dengan jumlah populasi sebesar itu tentunya tidak mudah. 

Seiring berjalannya waktu muncul beragam program dan inovasi di 

bidang kesehatan yang membantu peningkatan kesehatan masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

PT IDS Medical Systems Indonesia (idsMED) sebagai sebuah 

perusahaan/supply chain medis terkemuka di Indonesia, memiliki visi dan 

komitmen untuk selalu memberikan solusi terbaik di bidang kesehatan serta 

terus memajukan dunia kesehatan Indonesia secara konsisten dan 

berkesinambungan. Sebagai sebuah perusahaan, kami ingin selalu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat di sekitar, dan melalui inovasi kesehatan, kami yakin 

dan optimis dalam pencapaiannya. 

Berpegang pada komitmen untuk terus mendukung perubahan 

positif menuju peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, melalui 

Indonesia Healthcare Forum, (IndoHCF), kami telah menyelenggarakan 

IndoHCF Innovation Awards II-2018 yang telah diikuti oleh para inovator 

berbakat dari seluruh Indonesia. 

Buku ini kami persembahkan untuk seluruh bangsa dan negeri 

Indonesia, sebagai bentuk apresiasi terhadap karya inovasi cemerlang anak 

bangsa. Semoga buku ini dapat memotivasi dan menjadi aspirasi bagi inovator 

dalam negeri lainnya untuk terus berkarya demi kemajuan dunia kesehatan 

Indonesia, menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia Sehat! 
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  DR. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS 

Ketua Umum 

  Indonesia Healthcare Forum 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang karena anugerah dari-

Nya kami dapat menyelesaikan buku berjudul “20 Karya Terbaik 

IndoHCF Innovation Awards II-2018” tepat pada waktunya. 

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh 

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. 

Buku “20 Karya Terbaik IndoHCF Innovation Awards 

II-2018” merupakan kumpulan karya inovasi kesehatan terbaik di 

bidang ICT Kesehatan dan Alat Kesehatan, dari ajang IndoHCF 

Innovation Awards II-2018. 

IndoHCF Innovation Awards II-2018 merupakan ajang inovasi 

anak bangsa yang diikuti oleh para inovator bidang kesehatan dari 

seluruh Indonesia. Ajang inovasi kesehatan ini sekaligus membuktikan 

bahwa banyaknya karya inovasi dalam negeri tidak kalah dengan karya 

para inovator luar negeri. 

Melalui buku ini, diharapkan 20 karya inovasi terbaik ini dapat 

ditangkap oleh para pelaku industri bidang kesehatan dan  diwujudkan 

menjadi produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan 

demikian, dapat turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan 

kesehatan di Indonesia. 

Sampai jumpa di IndoHCF Innovation Awards III-2019! 
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Prof. Dr. Aulanni’am, drh., DES 

 

 

Biosains Rapid Test GAD65 adalah rapid test untuk 

mendeteksi Diabetes Melitus (DM) Tipe 1 dan Latent 

Autoimmune Diabetes on Adult (LADA) yang berbasis reverse 

flow immunochromathography technique. Pada Kit ini, deteksi 

dilakukan terhadap autoantibodi GAD65 yang merupakan 

marker dini kerusakan sel beta pankreas. Autoantibodi 

terhadap Glutamic Acid Decarboxylase 65 kDA (GAD65) 

merupakan salah satu penanda/marker yang direlease pada 

fase awal patogenitas kerusakan sel beta pancreas selain Islet 

Cell Antibody (ICA) dan Insulin Auto Antibody (IAA).   

Autoantibodi GAD65 terdapat dalam serum seseorang akibat 

adanya kesalahan pengenalan pada GAD65 yang merupakan 

self namun dikenali sebagai nonself. Kit ini mampu 

mendeteksi awal terjadinya autoimun diabetes sehingga 

dapat dilakukan pada bayi dan anak-anak yang memiliki 

riwayat penderita DM dalam keluarganya. Kit ini merupakan 

skrining awal terhadap penyakit DM, yang bertujuan untuk 

memperbaiki tatalaksana pencegahan terhadap DM sehingga 

penting bagi keluarga yang memiliki riwayat DM, agar tidak 
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berlanjut menjadi penderita DM. Diagnosa dilakukan dengan 

menggunakan serum sebanyak 20 µl dan waktu yang 

dibutuhkan adalah 30 menit. Kit ini tidak memerlukan alat 

khusus, sehingga mudah dilaksanakan pada fasilitas 

kesehatan tingkat satu. Kit diagnostik GAD65 telah terbukti 

memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, serta 

menunjukkan kestabilan yang baik pada penyimpanan 4-8 oC.  

Biosains Rapid Test GAD65 telah mendapatkan Sertifikat 

Produksi Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, dengan Nomor: FK.01.02/VI/612/2017 

pada tanggal 6 November 2017.  

 

PERSIAPAN 

Teteskan serum sebanyak ±20 µL pada bagian no. 1 dan 

tunggu aliran sampel serum sampai batas 

Teteskan buffer A sebanyak 1 tetes pada bagian no.2

 
Setelah sampel serum mencapai batas no. 3, teteskan buffer 

B sebanyak 1 – 2 tetes pada bagian no. 4 
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Selanjutnya teteskan buffer A sebanyak 1 tetes pada bagian 

no.5 

 

PEMBACAAN 

-  Tutup dan rekatkan kit menggunakan klip 

-  Ditunggu 20 - 30 menit 

 

 
HASIL 

Positif (+) ditandai dengan munculnya 2 garis pada control 

line dan test line 
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Negatif (-) ditandai dengan munculnya 1 garis pada control 

line 

Invalid ditandai dengan munculnya 1 garis pada test line atau  

tidak muncul   garis  sama sekali 

 
 

 

 

Mendeteksi secara dini DM Tipe 1 dan LADA sebelum gejala 

klinis muncul, sehingga dapat dilakukan tatalaksana diet 

untuk mencegah timbulnya penyakit tersebut. 

 

Pengujian menggunakan Biosains Rapid Test GAD65 ini 

dapat dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 

(Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah) dan atau 

laboratorium klinis dimana pengambilan sampel dari 

responden dilakukan oleh dokter atau paramedis. 
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Tes ini dapat dilakukan pada anak-anak atau orang dewasa 

yang tidak menderita DM namun memiliki riwayat penderita 

DM dalam keluarganya. 

 

 

Keunggulan alat deteksi ini adalah hanya memerlukan 

sampel serum dalam jumlah yang sedikit (20 μL) dalam 

pengujian, dan tidak memerlukan alat laboratorium khusus. 

 

Pengujian menggunakan alat deteksi ini memerlukan bantuan 

dokter/paramedis dalam pengambilan sampel. 
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Pusat Teknologi Material 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

Kebutuhan alat kesehatan implan tulang yang digunakan 

kedokteran orthopaedi dalam pelayanan kesehatan 

masyarakat di Indonesia, sangat tinggi mengingat masih 

tingginya angka kecelakaan lalulintas, kecelakaan bencana 

alam dan harapan usia hidup meningkat. Lebih dari 90% 

belanja alat kesehatan Indonesia merupakan produk alkes 

yang diimpor dan sekitar 75% bersumber dari pendanaan 

APBN. 

 

Pengembangan industri alat kesehatan merupakan salah satu 

program prioritas nasional untuk mengatasi ketergantungan 

pada alkes impor, yang dapat menguras devisa negara dan 

menghambat keterjangkauan alkes bagi masyarakat. Untuk 

itu diperlukan substitusi impor yang bisa meningkatkan 

kemandirian dan keunggulan kompetitif industri alat 

kesehatan dalam negeri. 
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Hasil inovasi implan tulang biometalik SS 316L telah 

memenuhi persyaratan sifat mekanis bahan implan tulang SS 

316L berdasarkan standard ASTM F-138, struktur mikro 

yang bersih dari pengotor, ketahanan terhadap korosi dan 

persyaratan medis (biocompatibility dan toxicity). Uji coba 

produksi implan SS 316L di sarana produksi industri mitra 

telah berhasil dilakukan untuk melihat konsistensi Standar 

Operasional Produksi teknologi produksi implan yang 

dikembangkan. Pemanfaatan hasil riset inovasi implan tulang 

SS 316L telah memperoleh sertifikasi produksi dan ijin edar 

dari Kementrian Kesehatan RI. 

 

Implan tulang biometalik SS 316L adalah suatu peralatan 

medis atau  

dikenal dengan alat kesehatan yang berbahan Stainless Steel 

316L, yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi 

suatu bagian biologis. Permukaan implan yang kontak 

dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti SS 

316L ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya. Produk 

inovasi teknologi yang dikembangkan adalah implant tulang 

orthopaedi (traumatic) SS 316L yang ditempatkan sebagai 

pengganti tulang untuk menyangga fraktur. Dalam konteks 

ini, implan dapat ditempatkan di dalam tubuh (internal) 

ataupun di luar tubuh (eksternal). 

 

Ilustrasi Penggunaan Implan Tulang Biometalik SS 316L 
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Produk inovasi implant tulang biometalik Stainless Steel 

316L merupakan salah satu produk inovasi untuk menjawab 

kebutuhan implan generik murah dan berkualitas dalam 

rangka mendukung program pemerintah yaitu program BPJS 

Kesehatan dalam hal rehabilitasi medik kedokteran 

orthopedi dan kedokteran gigi. BPJS Kesehatan merupakan 

upaya nasional yang dilakukan oleh Pemerintah dalam 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi 

masyarakat. PT Askes yang menjadi BPJS Kesehatan 

membutuhkan upaya mewujudkan implan medis yang lebih 

menguntungkan bangsa Indonesia secara ekonomi dan 

meningkatkan daya tahan dan daya saing bangsa Indonesia. 

 

Produk inovasi Implan Tulang Biometalik SS 316L 

dikembangkan dengan pendekatan teknik produksi massal 

yang efisien, ekonomis dan waktu yang singkat serta 

menggunakan bahan pemadu (alloying) lokal, yaitu ferronikel 

yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Dibandingkan dengan 

teknik produksi implant berbasis bahan logam saat ini yang 

kebanyakan masih menggunakan teknik machining baik 

secara manual ataupun sudah menggunakan teknologi 

Computer Numerical Control (CNC) machining, teknologi 

prroses produksi implant tulang SS 316L yang diterapkan 

adalah menggunakan proses casting dengan metode 

investment casting. Metode ini melibatkan proses duplikasi 

produk dengan pola lilin untuk kemudian dilapisi keramik 
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sebelum lilin dicairkan sehingga meninggalkan rongga cetak 

pada keramik. 

 

Proses pelelehan logam paduan SS 316L dilakukan dalam 

induction furnace sebelum kemudian dituang ke cetakan 

keramik. Proses pasca casting melibatkan proses perlakuan 

panas untuk memastikan kualitas susunan fasa yang 

terbentuk sehingga kualitas mikrostruktur  paduan bebas 

dari fasa yang tidak relevan. Peralatan dan metode untuk 

produksi implant berbasis medical grade stainless steel 316L 

sesuai dengan inovasi ini menghasilkan produk implant 

untuk berbagai jenis ukuran dan bentuk sesuai kebutuhan 

melalui proses yang sederhana serta nilai tambah yang tinggi. 

Secara garis besar inovasi teknologi produksi bahan dan 

produk implant tulang SS 316L dapat dilihat pada Gambar 

2.3, yaitu dimulai dengan pemaduan bahan SS 316L yang 

menggunakan ferronickel lokal Pomalaa, pembuatan cetakan 

lilin dan pembuatan cetakan keramik, kemudian proses 

pelelehan logam paduan SS 316L menggunakan tungku 

induksi dan penuangan logam paduan SS 316L cair kedalam 

cetakan, pembukaan cetakan dan finishing pada produk akhir 

implant tulang SS 316L yang merupakan produk yang 

bersifat Near Neat Shape (NNS). 

 

Keunggulan utama dari produk teknologi pembuatan implant 

disini adalah:  

1. Harga sangat kompetitif 30-35% dari produk impor  
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2. Memenuhi standard material SS 316L Medical Grade: 

ASTM F-138 / ISO 5832-1  

3. Mampu memproduksi implan tulang dalam jumlah besar 

dalam waktu yang lebih singkat (produksi massal) dengan 

hasil geometri akhir yang Near Net Shape.  

4. Memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia, yaitu 

Ferro-nickel FeNi dari Pomala (eks PT Aneka Tambang)  

5. Penggunaan Sistem Informasi Cloud pada kode identifikasi 

electronic tagging setiap produk implan untuk keperluan 

analisis kebutuhan pasar  

6. Mengurangi ketergantungan impor (sebagai produk untuk 

subsitusi impor). 
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Widya Widati DKK 

SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo 

PENJELASAN SINGKAT 

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah 

penyandang disabilitas lebih dari satu miliar orang. Mereka 

terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 

persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara 

berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan 

mereka kerap kali mengalami keterbatasan akses atas 

kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. 

 

Banyak alat bantu yang dapat digunakan para disabilitas 

namun tetap tidak efisien dan tidak dapat digunakan di tempat 

atau medan tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

kami akan menciptakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk 

mempermudah para disabilitas, yang telah mengalami 

amputasi di bagian kaki. 

 

Alat ini digerakkan dengan servo sebagai penggerak lutut, dan 

sensor otot sebagai alat yang menentukan putaran servo 
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untuk menggerakkan lutut, dan inovasi ini bersumber tenaga 

baterai. 

 

Inovasi ini kami beri nama RPL (Robotic Prosthetic Limbs). 

Awalnya baterai akan menyalurkan daya kepada sensor otot 

dan Arduino, alat ini juga menggunakan servo. Alat ini akan 

aktif pada saat otot pada tubuh berkontraksi maka sensor 

otot akan mengirimkan sebuah data pada Arduino. Data yang 

telah dikirimkan oleh Arduino akan menggerakkan servo. 

Servo yang bergerak akan membantu para disabilitas untuk 

berjalan atau menaiki tangga. 

 

Dengan dibuatnya inovasi ini, diharapkan dapat membantu 

para disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

 

METODE & PROSES KERJA 

Ilustrasi Desain Sistem (Gambar 3.2) 
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Pada RPL terdapat sensor otot yang akan mengirimkan data 

pada Arduino dan akan menggerakkan servo. Sensor otot 

berfungsi sebagai pengirim data gelombang pada Arduino dan 

servo berfungsi menggerakkan bagian engsel kaki palsu.  

 

 Cara Kerja 
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 Awalnya baterai akan menyalurkan daya kepada sensor otot. 

Sensor otot sebagai alat yang menentukan putaran servo 

untuk menggerakkan lutut. Kemudian sensor otot akan 

mengirimkan sebuah data yang akan dibaca oleh Arduino 

untuk menggerakkan servo sehingga servo akan bergerak dan 

membantu para disabilitas untuk berjalan.  

 

MANFAAT 

1) Menciptakan sebuah pengembangan teknologi dari kaki 

palsu.  

2) Menciptakan alat bantu yang dapat digunakan di berbagai 

medan.  

3) Menciptakan alat bantu yang dapat digunakan sesusai 

ukuran kaki pengguna. 

4) Menciptakan alat bantu untuk membantu memudahkan 

melakukan aktivitas bagi pengguna. 

 

IMPLEMENTASI 

Secara garis besar metodologi pengerjaan proyek ini dapat 

dilihat dari flowchart dibawah ini: 
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KEUNGGULAN 

Dengan menggunakan RPL (Robotic Prosthetic Limbs), para 

disabilitas dapat lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari, 

selain itu RPL juga mudah digunakan dan efisien. 
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FOTO-FOTO KARYA LOMBA 
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dr. Agung Budi Sutiono, SpBS., PhD., Dr.Med.Sci. 
 

Alat monitor elektroensefalogram (EEG) sangatlah 

diperlukan baik untuk deteksi fungsi kelistrikan otak maupun 

saat dilakukan tindakan operasi bedah saraf. Dengan alat ini 

safety margin untuk melakukan evakuasi perdarahan ataupun 

reseksi pengangkatan tumor otak intraserebral dapat 

ditentukan tanpa merusak struktur jaringan otak normal. 

Sedangkan deteksi doppler sangat penting untuk mengetahui 

aliran darah didalam otak saat dilakukan operasi. Hal ini 

penting karena dengan doppler, dokter bedah saraf dapat 

mendeteksi bahwa pembuluh darah yang normal tidak ikut 



25 
 

terjepit saat dilakukan tindakan klipping aneurisma yang bisa 

menyebabkan komplikasi. Selain itu, doppler transkranial 

bermanfaat untuk mendeteksi vasospasme pembuluh darah 

otak pasca stroke pendarahan, sehingga dokter bedah saraf 

dapat melakukan tindakan pencegahan.  

 

Diharapkan dengan teknologi kita sendiri, dapat menekan 

biaya tindakan operasi. Perangkat ini juga dapat dipakai intra-

operatif, yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

menggunakan perangkat ultrasonography. 

 

Spesifikasi umum dari perangkat EEG ini adalah:  

 
 

- Sampling rate 250 SPS, nilai ini berada jauh di atas nilai 

minimum sampling untuk sinyal EEG (Nyquist Rate).  

- Resolution 24 bit, konversi sinyal analog ke sinyal digital. 

Resolusi ini secara umum cukup untuk melakukan 

rekontruksi sinyal otak di perangkat komputer.  
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- 8 channels, dapat memfasilitasi 2 probe EEG intra-operatif 

secara simultan.  

  

Dengan alat ini, safety margin untuk melakukan evakuasi 

perdarahan ataupun reseksi pengangkatan tumor otak 

intraserebral dapat ditentukan tanpa merusak struktur 

jaringan otak normal. 

 

Implementasi produk EEG dan USG Doppler intra-operatif 

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ergonomis. Pada 

tahun ketiga ini, implementasi produk dibuat dengan bahan-

bahan yang lebih ringan dan tanpa menggunakan kabel sebagai 

power supply sehingga memudahkan untuk dipindah agar 

dapat disesuaikan dengan kondisi sekitar.  

 
Gambar 8. Interface Ultrasound deteksi pembuluh darah di 

leher dan kepala. 
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Gambar 9. Pemindaian ultrasound di leher dan kepala saat 

operasi.  

 

Riset ini menginvestigasi sistem mekanik dan pengolahan citra 

ultrasound dari arteri otak untuk deteksi resiko serangan dan 

diagnosis stroke. Pekerjaan utama yang harus dilakukan pada 

riset ini adalah: membuat sistem mekatronik dan perangkat 

lunak komputer untuk mengakuisisi peta 3 dimensi dari 

bagian circle of willis pasien dengan media ultrasound medis. 

Solusi yang ditawarkan riset ini untuk permasalahan tersebut 

adalah perancangan dan realisasi sebuah sistem terpadu 

akuisisi peta tiga dimensi dari sistem arteri otak pasien. 

 

Pada penelitian tahun kedua ini, kami memfokuskan pada alih 

teknologi USG standar (Gambar 8). Mekanisme serta 

mekanik dari alat USG akan dipelajari dan proses data entry 

akan menjadi prioritas kedua setelah pengolahan data EEG 

portable diatas. Mekanisme yang serupa diharapkan dapat 

dimanufaktur pada skala yang sesuai untuk pemindaian di 

area-area yang kaya akan pembuluh darah leher dan kepala 

pasien. Probe khusus memungkinkan terjadinya pemindaian 

dengan lebih stabil dan presisi. USG standar (Gambar 9) yang 
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dipakai untuk mendukung operasi selanjutnya akan dibuatkan 

prototipe yang akan dikembangkan penggunaannya secara 

intra-operatif. 
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dr. Soni Sunarso Sulistiawan, SpAn.FIPM 
 

Untuk membuat dan merancang suatu produk elektronik, 

dibutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus yang mendalam. 

Saat ini, terdapat sebuah platform popular yang umum 

digunakan untuk membuat suatu peralatan elektronik 

interaktif. Platform ini disebut Arduino. Dengan 

menggunakan platform Arduino, seorang ‘awam’ dapat 

merancang sebuah produk elektronik interaktif dengan 

menggunaan sensor-sensor dan modul yang jamak tersedia. 

Arduino bersifat open-source yang berarti kodenya terbuka 

dan bisa dimodifikasi oleh siapa saja. Penulis mengajukan 

proyek pembuatan alat pemantauan tanda vital yang bersifat 

kontinyu dan nirkabel menggunakan platform Arduino karena 

platform ini relatif murah dan mudah dipelajari dan tersedia 

secara umum. 
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Sensor yang akan digunakan untuk pemantauan pasien telah 

tersedia di pasaran, namun membutuhkan pemesanan / inden 

karena permintaan pasar yang belum terlalu besar. Sensor 

yang digunakan antara lan sensor ECG (electrocardiogram), 

sensor oxymetri dan sensor gas CO2. Sensor ECG juga 

sekaligus akan menjadi sensor laju nadi. Sensor gas CO2 yang 

ada di passaran biasanya diperuntukkan untuk mengukur 

kadar CO2 pada udara bebas, namun dalam proyek ini akan 

dimodifikasi untuk digunakan mengukur udara pernafasan. 

Oleh karena itu khusus untuk sensor gas CO2 diperlukan 

modifikasi dan perakitan ulang agar siap dipakai dengan ETT 

(endotracheal tube). Sedangkan untuk sensor EKG dan 

oxymetri sudah langsung siap pakai. 

 

Nantinya data dari sensor-sensor tersebut akan diolah oleh 

platform mikrokomputer yang disebut Arduino. Kami 

merancang agar Arduino tersebut dirangkai pula dengan 

modul untuk komunikasi jarak jauh, misalnya radiofrequency 

(RF), Bluetooth ataupun Wifi. Data dari sensor akan 

dikirimkan secara nirkabel ke perangkat penerima, misalnya 

laptop ataupun smartphone. Hal ini akan bermanfaat untuk 

pemantauan pasien dari jarak jauh yang mutlak diperlukan 

misalnya pada saat pemeriksaan CT scan ataupun MRI dimana 

dokter yang mengawasi tidak dapat ikut ke dalam ruang 

pemeriksaan. Secara skematis produk rancangan kami dapat 

dilihat pada gambar 1. 
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  sensor CO2      sensor ECG       sensor oxymetri      Arduino       

Modul radio 

                                                                                                                        

frequency 

 

Keterangan :    Koneksi kabel 

    Koneksi nirkabel 

 

Adanya kebutuhan pemantauan tanda vital pasien, utamanya 

pada pasien kritis yang membutuhkan transport ataupun 

pemeriksaan khusus belum didukung dengan adanya 

peralatan monitoring yang memadai, kontinyu dan terjangkau. 
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Proyek ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan 

tersebut melalui sebuah inovasi produk yang diharapkan 

dapat bermanfaat meningkatkan standar keselamatan pada 

pasien. 

- Direncanakan agar produk ini nantinya dapat kompatibel 

dengan smartphone agar lebih praktis. 

- Direncanakan produk ini dapat dibuat dengan lebih ringkas 

menggunakan platform Arduino Nano yang lebih kecil. 

 

- Harganya jauh lebih murah dibandingkan monitor wireless 

yang beredar di pasaran. 

- Dapat dipasangkan dengan computer/laptop. Pada masa yang 

akan datang direncanakan agar dapat kompatibel dengan 

smartphone. 

- Sumber dayanya dapat menggunakan powerbank. 

- Terdapat sensor CO2 yang sepengetahuan penulis belum 

ada sensor CO2 wireless di pasaran. 

- Mudah diimplementasikan. 

- Tepat guna untuk menjawab kebutuhan akan sarana 

monitoring wireless yang portable dan murah. 

- Meningkatkan patient safety. 

 

- Sensor pulse oxymetri yang kompatibel dengan Arduino 

merupakan barang langka di Indonesia sehingga penulis harus 

membuat sendiri sensor tersebut. 
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- Sensor CO2 yang tersedia di pasaran merupakan sensor 

untuk mengukur kualitas udara dan biasa digunakan dalam 

industri. Penggunaannya dalam dunia medis belum 

didokumentasikan. Sensor ini masih perlu disempurnakan 

agar bekerja dengan baik saat dipasangkan dengan ETT. 

- Pengujian efektifitas produk pada pasien masih 

membutuhkan studi lebih lanjut dan waktu yang lebih lama.  
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PT KalGen DNA 
 

 

HPV XpressMatrixTM Test Kit adalah kit yang digunakan untuk 

tes diagnostik molekular yang dapat mengidentifikasi dan 

mendeteksi jenis tipe HPV termasuk HPV tipe resiko tinggi dan 

HPV tipe resiko rendah. HPV XpressMatrixTM Test Kit mampu 

menentukan 21 tipe HPV (15 HPV tipe resiko tinggi yang 

menyebabkan displasia serviks dan kanker serviks invasif, dan 6 

HPV tipe resiko rendah) dalam spesimen serviks dengan 
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menggunakan metode amplifikasi PCR dan teknologi 

hibridisasi. 

 

HPV XpressMatrixTM memanfaatkan cara kerja amplifikasi PCR 

dan Teknologi Hibridisasi untuk menentukan genotipe pada 

sampel dengan probe DNA HPV tertentu pada membran. Ada 

total 21 jenis tipe HPV yang berbeda, yang mencakup 95% dari 

subtipe HPV dalam spesimen serviks. Dengan demikian, 

metode deteksi dan penentuan tipe HPV direkomendasikan 

untuk meningkatkan skrining dan deteksi dini yang efisien. 

Berdasarkan prinsip hibridisasi untai ganda DNA 

komplementer, teknologi Reverse Dot Blot Hibridisasi bekerja 

dengan mentargetkan secara spesifik molekul DNA yang sudah 

di amplifikasi, terhadap probe DNA yang telah diimobilisasi 

pada membran, dengan demikian proses pemeriksaan dapat 

menghasilkan genotipe tertentu yang ada pada sampel. 

 

Produk ini dapat sangat bermanfaat dalam pelayanan kesehatan 

di Indonesia. Dengan adanya program Pelayanan Kesehatan 

diharapkan produk ini mampu menunjang pendeteksian dini 

kanker serviks yang cost-effective sehingga penanganan terhadap 

kanker dapat lebih cepat. Pengobatan terhadap kanker dapat 

lebih tepat sasaran dan dapat menekan biaya pengobatan 

kanker yang tinggi. 
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Tes diagnostik molekuler dengan menggunakan HPV 

XpressMatrixTM Kit bertujuan untuk meningkatkan akses 

masyarakat untuk alat kesehatan deteksi dini kanker serviks 

yang spesifik dan sensitif. HPV XpressMatrixTM Kit yang 

merupakan alat kesehatan produk dalam negeri yang dapat 

memberi kemudahan dan kesempatan pendeteksian dini yang 

terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan ini 

produk dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas kesehatan masyarakat. 

1. HPV XpressMatrixTMTM dapat mengakses secara spesifik 

21 jenis HPV (Human Papillomavirus) sebagai berikut: 

 15 subtipe resiko tinggi : HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68. 

 6 subtipe resiko rendah : HPV 6, 11, 42, 43, 44, 81. 

2. Pengolahan sample dengan protokol yang sederhana dan 

cepat, dalam kurun waktu kurang lebih 4 jam, 

menawarkan hasil yang akurat dan mudah 

diinterpretasikan. Tes ini dapat digunakan untuk 

memandu pemantauan pasien dengan riwayat sitologi. 

3. Biaya yang efektif untuk jumlah sampel yang sedikit (tidak 

harus menunggu jumlah pasien). 

4. Produk ini pertama kali dikembangkan dan diproduksi di 

Indonesia oleh PT. KALGEN DNA. HPV 
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XpressMatrixTMTM telah diuji secara internasional dan 

lulus di ajang uji proficiency WHO HPV LABNET dengan 

hasil sensitifitas dan spesifisitas >97% dan QCMD. 

5. Produk sudah teregristrasi di Indonesia dan telah 

memiliki sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang 

Baik (CPAKB). 

6. Telah terpublikasi dalam jurnal internasional (Murdiyarso, 

et al 2016) artikel tersebut memuat prevalensi tipe HPV 

yang umum ditemukan di Indonesia, yaitu tipe 16, 18, 45, 

52. 

 

1. Pengerjaan diagnostik/ skrining yang masih semi-manual  

2. Close-system, Kit hanya dapat di gunakan dalam rangkaian 

pemeriksaan HPV XpressMatrixTM beserta mesin 

Hybridizer - DNA Xprex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

Dr. Mahmud, Sp.An, KMN 

Pasien Hernia Nukleus Pulposus (HNP) lumbal dapat 

dikurangi nyeri dengan dilakukan tindakan Intervention Pain 

Management di lumbal dengan menyuntikan jarum radio 

frekuensi dengan guide fluoroscopy. 

 

Kendala dalam penanganan adalah meja operasi yang ada di 

kamar operasi sebagian terbuat dari logam, sehingga gambar 

tersamarkan oleh logam.  

 

AIN (Alat Intervensi Nyeri) merupakan alat yang digunakan 

untuk menyesuaikan target organ tubuh yang ingin dicapai 

dengan diagnostik dan terapi. Alat ini terbuat dari bahan yang 

dapat ditembusi sinar X-rayfluoroscopy sehingga pengguna bisa 

mengakses gambar organ tubuh yang dituju dengan 

menggunakan sinar x-ray untuk bisa diterapi sesuai tujuan 

yang dikehendaki. 
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Suatu Alat Intervensi Nyeri (AIN) yang terdiri dari:  

1) Kerangka utama, 2) Aktuator, 3) Novotec, 4) Roda, 5) 

Matras, 6) Sabuk pengaman, 7) Bantal tindakan, 8) Sabuk 

pegangan tangan; 

yang dicirikan dengan:  

1) Rangka utama terbuat dari bahan yang mudah didapat, 

mudah dibuat dan dikerjakan tanpa teknologi  tinggi 

2) Bahan terbuat dari novotec yang dapat tembus fluroskopi 

dan mampu menahan beban  

3) Alat intervensi dengan kombinasi roda dan rangka utama 

sehingga dapat mobile dan manuver fluroskopi dapat efektif. 

Dengan kombinasi tersebut dapat memudahkan tindakan 

pada kondisi keterbatasan ruangan. Manuver fluroskopi yang 

efektif dapat dilakukan dengan banyak prosedur tindakan 

4) Matras untuk kenyamanan saat tindakan dan tidak 

menghalangi  

hasil fluroskopi 

5) Sabuk pengaman untuk keselamatan dari bahaya jatuh saat 

tindakan 

6) Bantal tindakan untuk kenyaman dan keselamatan saat 

tindakan 

7) Sabuk pengaman tangan untuk tindakan yang 

membutuhkan posisi pasien pronese hingga membutuhkan 

pegangan tangan untuk kenyamanan dan keselamatan pasien.  
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Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi 

permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya pada Alat 

Intervensi Nyeri (AIN). 

 

Hasil dari invensi ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi 

seminat nyeri dan pasien nyeri karena secara praktisi dan 

efisien karena: 

a) Bahan terbuat dari novotec yang dapat tembus fluroskopi 

b) Alat intervensi dengan roda sehingga dapat mobile 

c) Diberikan sabuk pengaman, sabuk pegangan tangan, dan 

bantal tindakan untuk kenyamanan saat tindakan 

d) Proses pembuatan yang mudah 

e) Harga yang murah dan invensi ini benar-benar menyajikan 

suatu penyempurnaan yang sangat praktis khususnya pada 

Alat Intervensi Nyeri (AIN). 
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Dr. Muhamad Sahlan, Chandra Dwi Prakoso, Risqa Rina 

Darwita, Heri Hermansyah 
 

FLOLIS merupakan produk mikroemulsi propolis flueride yang 

ditemukan oleh Dr. Muhamad Sahlan beserta tim, dan sudah 

mendapatkan hak paten atas invensi tersebut. 

 

Produk ini berfungsi untuk menghentikan karies aktif, 

khususnya pada kalangan anak-anak. Proses demineralisasi 

gigi (karies) pada umumnya ditangani melalui penggantian 

dengan material pengganti (tambal gigi) yang cenderung 

mahal, memerlukan tenaga ahli, dan menjadi pengalaman yang 

menakutkan terutama di kalangan anak-anak. 

 

Pemakaian FLOLIS tergolong mudah dan praktis, namun 

tetap sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi. Hal ini 

karena untuk mengoptimalkan efektifitasnya, FLOLIS harus 
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dioleskan di permukaan gigi yang sudah dikeringkan dan tepat 

di bagian gigi yang mengalami gejala karies. 

 

Selain itu, untuk melihat gejala awal demineralisasi atau karies 

diperlukan skill khusus. Dengan demikian, penggunaan FLOLIS 

oleh tenaga kesehatan (dokter atau perawat gigi) bukan untuk 

tujuan keamanan, melainkan untuk optimalisasi efektifitas 

FLOLIS dalam menghentikan karies. Hal ini karena 

karakteristik FLOLIS yang terbuat dari bahan alami sehingga 

tidak berbahaya sama sekali. 

 

Dikemas ke dalam botol plastik dengan takaran 5 ml, 1 botol 

FLOLIS cukup untuk dioleskan pada kurang lebih 100 

permukaan gigi.  

 

FLOLIS berfungsi untuk menghentikan karies aktif, khususnya 

pada kalangan anak-anak. Proses demineralisasi gigi (karies) 

pada umumnya ditangani melalui penggantian dengan material 

pengganti (tambal gigi) yang cenderung mahal, memerlukan 

tenaga ahli, dan menjadi pengalaman yang menakutkan 

terutama di kalangan anak-anak. 

 

FLOLIS juga menjadi alternatif baru penanganan karies yang 

tidak memiliki efek samping sehingga dapat memicu 

remineralisasi gigi tanpa proses penghitaman, dan dapat 

disediakan dengan harga lebih terjangkau karena dibuat di 

dalam negeri.  
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Secara umum, FLOLIS akan dikembangkan sebagai produk 

yang mengandung nilai manfaat sebagai alat perawatan 

preventif gigi (berupa zat oles) yang aman, bebas efek 

samping, efektif dalam menghentikan proses karies progresif, 

dan mudah digunakan (praktis). 

 

Sampai saat ini, produk sejenis belum diproduksi oleh 

perusahaan mana pun di Indonesia, sehingga FLOLIS dapat 

dikembangkan secara strategis sebagai suplemen pemerintah 

(Kementerian Kesehatan) dalam mencapai visi Indonesia 

Bebas Karies pada 2030. 

 

 FLOLIS memiliki tingkat keberhasilan mencegah 

pertumbuhan karies email dan dentin yang relatif tinggi. 

 FLOLIS tidak memiliki efek samping pasca penggunaan 

karena berbahan dasar utama alami (propolis). 

 Harga kompetitif. Harga FLOLIS dapat dikatakan sangat 

murah Rp 75.000,00/5 ml, yang bisa dipakai untuk 

mengoles 100 permukaan gigi.  

 Mudah digunakan. 

 

Masa kadaluarsa masih perlu dipastikan, selama ini sudah 

terbukti stabil dalam kurun waktu 3 bulan. 
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FOTO-FOTO KARYA LOMBA 
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Azisya A. Karimasari 
 

Stroke merupakan penyakit mematikan setelah penyakit 

jantung dan kanker di dunia dan menjadi penyakit yang 

menyebabkan kecacatan utama (Donnan GA, 2007). 

Meskipun teknologi kedokteran telah berhasil menurunkan 

angka kematian stroke namun angka kecacatan tetap 

meningkat. Rehabilitasi merupakan solusi untuk 

meminimalisir kecacatan penderita pasca stroke. Namun, 

rehabilitasi pada umumnya masih belum cukup mampu 

meningkatkan kemampuan motorik pasien,  sehingga 
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muncullah gagasan rehabilitasi berbasis robotik dengan 

menggunakan  

perangkat eksoskeleton yang memanfaatkan sinyal otot 

pasien. 

 

Gagasan yang dikemas dalam judul ‘AXEST (Arm Exoskeleton 

Stroke Therapy): Alat Bantu Gerak Pada Lengan Berbasis 

Sinyal Otot Sebagai Terapi Pasca Stroke’ ini diharapkan dapat 

mencapai penyembuhan motorik secara lebih efektif. 

 

AXEST didesain menyerupai tempat duduk yang dilengkapi 

dengan penyangga lengan yang mampu bergerak dua arah. 

Pergerakan ini akan dikendalikan oleh motor, yang 

dikendalikan oleh program akuisisi data sinyal otot. Sehingga, 

saat pasien menghendaki pergerakan lengan tertentu, maka 

sinyal otot yang sangat kecil sekalipun masih akan mampu 

dibaca oleh EMG (elektromiograf). 

 

Sinyal ini kemudian akan diproses oleh akuisisi data pada PC 

(personal computer) dan mengatur pengerakan mekanik 

motor untuk sesuai dengan gerakan pasien pasca stroke. 

 

AXEST merupakan alat rehabilitasi pasca stroke secara 

robotik yang mampu dijadikan solusi dalam mengefektifkan 

peningkatan kemampuan motorik pasien. 
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Manfaat jangka panjang dari AXEST akan mampu 

mempengaruhi aspek sosial penderita pasca stroke terhadap 

lingkungannya. 

 

  

Wujud alat terapi AXEST adalah berupa kursi yang memiliki 

penyangga lengan sebagai pergerakan motorik naracoba, 

dengan tambahan kontroler servo dari penyadapan 

elektromiograf melalui disposable electrode. 

 

AXEST (Arm Exoskeleton Stroke Therapy) mampu berfungsi 

secara efektif secara instrumentasi berdasarkan inputan sinyal 

otot. AXEST telah teruji melalui naracoba sehat dan naracoba 

paska stroke. 

 

Perlu dilakukan modifikasi motor yang digunakan, yaitu dari 

motor servo ke motor DC agar torsi yang dihasilkan menjadi 

lebih besar dan mampu mengangkat lengan otot pasien 

dengan kuat. 
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Tim HUCED (Human Centered Design) 

Jurusan Desain Produk Industri  

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

 

Anak dengan Cerebral Palsy (CP) memiliki gangguan 

nonprogresif pada postur dan gerak. Berdasarkan studi oleh 

Garrison terdapat angka kejadian CP diperkirakan sebesar 

1,2 – 2,5 anak per 1000 anak pada usia sekolah dasar. CP 

merupakan kondisi yang bersifat permanen namun anak 

dengan CP dapat mengembangkan potensi dan kemampuan 

mereka melalui berbagai terapi, salah satunya adalah terapi 

okupasi pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) . Berdasarkan 
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data dari Kemendikbud, terdapat 1962 SLB di Indonesia 

dengan 26.617 siswa serta diperkirakan terdapat 1000 siswa 

dengan CP di SLB bagian D (tuna daksa) pada tahun ajaran 

2015/2016. Namun pemakaian produk pada sekolah tersebut 

sebagian besar masih menggunakan produk yang digunakan 

untuk anak normal dan kurang memenuhi kebutuhan anak 

dengan CP. 

 

Anak CP memiliki berbagai kebutuhan khusus, salah satunya 

adalah penyangga tubuh karena mereka tidak dapat 

mengontrol badan dengan baik. Tujuan dari perancangan ini 

adalah menghasilkan desain seat postural equipment yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan memperhatikan 

aspek antropometri yang sesuai dengan Anak CP di 

Indonesia. 

 

Metode desain dimulai dengan pengumpulan data stakeholder 

dengan metode shadowing, depth interview, dan pengukuran 

antropometri penderita CP. Melalui pengumpulan data 

tersebut didapatkan permasalahan dan kebutuhan anak yang 

kemudian diolah bersama literatur yang berkaitan sehingga 

menjadi produk dengan konsep desain CP friendly dan 

cheerful. Hasil perancangan berupa seat postural equipment 

yang terdiri dari dudukan pada kursi roda, sistem side 

support, dan meja yang mengakomodasi kebutuhan anak CP 

salah satunya untuk menjaga postur anak CP agar duduk 

dengan tegap. 
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1. Mengembangkan produk Seat Postural Equipment untuk 

anak CP yang akan diaplikasikan pada produk kursi roda.  

2. Merancang produk Seat Postural Equipment dengan 

konsep self-confident untuk meningkatkan aspek sosial untuk 

anak CP.  

3. Meningkatkan kemandirian dan kemudahan operasional 

side support untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 

 

1. Produk Seat Postural Equipment memiliki inovasi sistem 

teknologi pada komponen side support. 

2. Seat Postural Equipment memberikan dampak sosial agar 

pengguna anak CP dapat bersosialisasi dengan masyarakat 
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luas dengan konsep self-confident design of seat postural for 

wheelchair.  

3. Produk memiliki fokus pada postur anak CP agar 

mengurangi efek postur. 
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dr. Titin Hardiana 
 

Pemetaan Profil Kesehatan Lingkungan UPT Puskesmas 

Kecamatan Limo adalah Sistem Informasi Berbasis Web dan 

Android yang menggunakan basis data GIS untuk input data 

sekaligus memetakan data Profil Kesehatan Lingkungan di 

seluruh wilayah Kecamatan Limo, Kota Depok. 

 

Login SIPP KLING  Masukkan ID & Password  Pilih Form 

Penilaian  Input Data  Interpretasi Hasil Penilaian  

Data Profil dan Pemetaan. 
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Untuk Masyarakat Umum: 

Kader berkualitas, menguasai teknologi; Kemudahan akses 

data kepada stakeholder terkait; Percepatan universal access 

untuk sanitasi; Terpenuhinya sarana sanitasi dasar. 

 

Untuk Kota Depok: 

Terwujudnya ‘Tatanan Kota Sehat  - Smart Healthy City’. 

 

Untuk Unit Kerja: 

Didapatkan data profil kesehatan lingkungan yang cepat, tepat 

, akurat dan mudah diakses. 

 

Untuk Organisasi: 

Efisiensi tenaga, waktu dan anggaran; Sistem kewaspadaan 

dini penyakit berbasis lingkungan; Memudahkan perencanaan 

program kesehatan. 

 

Untuk Reformasi Birokrasi: 

Aparatur sipil negara yang profesional, berdaya saing, inovatif, 

bersinergitas. 

 

- Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan (Rapat 

Persiapan, pembentukan , pembahasan dan 

penetapan SK Tim ) 

- Pendataan Form Penilaian Indikator Profil Kesehatan 

Lingkungan 

- Merancang Aplikasi SIPP KLING 
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- Membuat Manual Book Aplikasi SIPP KLING 

- Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan 

Stakeholder terkait 

- Melakukan Uji Coba Aplikasi SIPP KLING 

- Menetapkan SIPP KLING dan manual book SIPP 

KLING   

- Sosialisasi SIPP KLING dan user manual/manual 

book SIPP KLING 

- Implementasi SIPP  KLING  

- Evaluasi hasil implementasi SIPP KLING. 
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KETERBATASAN SDM 

Hanya ada 1 petugas sanitarian 

 

KETERBATASAN WAKTU 

Beberapa tugas harus dilaksanakan bersamaan 

 

SINYAL JARINGAN 

Sinyal Jaringan lemah sehingga menyulitkan penginputan data 

 

TINGKAT PEMAHAMAN KADER TERKAIT APLIKASI 

Pelatihan dan  diskusi melalui WA grup 

 

WARGA KURANG KOOPERATIF 

Terutama di perumahan petugas sulit untuk melakukan 

pendataan 

 

DEMOTIVASI TIM EFEKTIF 

Pembuatan WA Group untuk memonitor dan memotivasi 

kinerja tim 
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Gamal Albinsaid 
 

InMed merupakan sebuah platform marketplace layanan 

kesehatan di Indonesia, yang menghubungkan tenaga 

kesehatan dan pasien dalam penyediaan layanan kesehatan di 

rumah. Inovasi ini dikembangkan oleh Indonesia Medika 

sebagai salah satu perusahaan yang berfokus dalam 

menciptakan produk-produk dan layanan kesehatan, yang 

mana inisiatif ini ditujukan untuk menciptakan dampak yang 

sangat berarti bagi masyarakat Indonesia melalui 

penyebarluasan kebermanfaatan dari pengobatan medis dan 

perawatan pasien yang berkualitas. 

 

InMed adalah platform yang memungkinkan pasien untuk 

dirawat di rumah dengan tenaga kesehatan yang berkualitas 

dan profesional, untuk membuat mereka merasakan manfaat 

dari layanan yang paling nyaman, akurat dan cocok. Program 

ini bertujuan untuk membuat dampak yang berarti pada 
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masyarakat Indonesia dengan memperluas bantuan medis 

dari fasilitas kesehatan ke rumah. 

 

Dengan InMed, akan memungkinkan tenaga kesehatan untuk 

dikirim langsung ke rumah pasien, dan menggabungkan 

berbagai jenis pelayanan kesehatan.  

 

Sejumlah layanan yang disediakan oleh InMed meliputi: 

(1) Pelayanan kesehatan di dalam rumah termasuk resep 

medis di rumah; 

(2) Salah satu layanan gratis untuk orang yang tidak mampu 

untuk setiap 20 pelayanan kesehatan (pemilik ‘Surat 

Keterangan Miskin’, sertifikat yang disediakan oleh 

Pemerintah Indonesia); 

(3). Akses hanya untuk ke tenaga kesehatan yang memenuhi 

syarat dan terdaftar (dokter, perawat, bidan, ahli gizi, 

psikolog, dan ahli fisioterapi); 

(4) Panggilan darurat di rumah yang tersedia selama 24 jam 

dalam satu minggu; 

(5) Memungkinkan pasien untuk memilih tenaga kesehatan 

mereka, tergantung pada preferensi mereka dari segi jenis 

kelamin, usia, wilayah, agama; 

(6) Pengambilan sampel darah di rumah dan pengiriman ke 

laboratorium oleh tenaga kesehatan; 

(7) Penyediaan layanan ambulans dan layanan obat. 

 

- Menghubungkan pasien dan masyarakat 
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- Meningkatkan produktivitas dan kebermanfaatan dari 

tenaga kesehatan 

- Membantu tenaga kesehatan mendapatkan 

penghasilan tambahan secara mandiri 

- Meningkatkan pemulihan melalui kemudahan 

perawatan di rumah 

- Mengurangi risiko penularan di klinik atau rumah sakit 

- Tenaga kesehatan dapat memilih waktu  layanan dan 

pasien dapat memilih waktu yang diinginkan 

- Memungkinkan setiap orang untuk mengakses dan 

mengetahui informasi lengkap tentang tenaga 

kesehatan secara lengkap 

- Meningkatkan rasa nyaman dan kemudahan dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

- Menghemat waktu melalui layanan yang cepat/segera 

- Pasien dapat memilih tenaga kesehatan dan tenaga 

kesehatan dapat memilih untuk menerima atau 

menolak untuk memberikan pelayanan kesehatan 

- Membangun akses kesehatan yang lebih terbuka dan 

terhubung 

- Platform kesehatan terbesar untuk membangun 

ekosistem kesehatan baru dengan menghubungkan 

tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dan 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan 

- Adanya konsultasi online yang memungkinkan bisa 

berkonsultasi langsung 

- Pasien memungkinkan untuk memberi ulasan terkait 

prestasi dari tenaga kesehatan dan yang sepenuhnya 

dapat dipertimbangkan lebih lanjut. 
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- Semua orang sakit dapat mengakses 

layanan InMed, terlepas dari sumber daya keuangan. 

 

Selama dua tahun ke depan, program kami akan diperluas ke 

34 kota, ibu kota di provinsi, dengan merekrut 50.000 tenaga 

kesehatan, memberikan 1.000 pelayanan untuk para 

pelanggan setiap hari. Kami berkomitmen dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan Indonesia. Guna 

mencapai tujuan ini kami berkomitmen untuk: 

 

Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi: 

Pasien tidak perlu takut lagi untuk segera sembuh dengan 

tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Namun 

sebaliknya tenaga kesehatan dari InMed akan menjamin 

mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang paling 

akurat dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk pulih 

segera. 

 

Menyediakan pelayanan medis dalam rumah: 

Dengan InMed, setiap orang dapat diobati di rumah, yang 

mana jauh mempermudah mereka dan memungkinan untuk 

mendapatkan pemulihan di lingkungan sekitar yang paling 

nyaman yakni rumah mereka. 

 

Membuat masyarakat Indonesia mandiri: 

Dengan aplikasi InMed, setiap orang yang sakit dapat 

menghubungi pekerja kesehatan langsung kapanpun tanpa 

didampingi oleh keluarga mereka. 
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Biaya: 

- Tidak ada biaya yang terkait dengan pengelolaan 

rumah sakit atau klinik. Jadi, kami dapat 

menawarkan harga di sisi yang lebih murah. 

- Layanan gratis bagi masyarakat miskin. 

Akses: 

- Platform di Indonesia yang hanya menyediakan 

layanan kesehatan dan janji darurat di rumah pasien 

- Semua orang sakit dapat memiliki akses ke layanan 

InMed, terlepas dari sumber daya keuangan dan alat 

transportasi 

- Janji darurat tersedia 24/7. 

Kualitas: 

- Kolaborasi dengan hanya tenaga kesehatan yang 

memenuhi syarat  

- Ada pertimbangan dari pasien melalui ulasan 

tentang prestasi/ kinerja tenaga kesehatan  

- Pasien dapat memilih pekerja kesehatan sesuai 

keinginan mereka sendiri 

- Pasien memberikan ulasan tentang prestasi tenaga 

kesehatan  
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- Memungkinkan setiap orang untuk mengakses 

informasi profesional kesehatan secara lengkap. 

Konsultasi Online: 

- Tersedia, akses ke semua orang untuk semua 

pelayanan kesehatan 

- Meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia 

tentang nilai kesehatan mereka 

- Masyarakat paling sehat. 

Dampak Ekonomi: 

- Meningkatkan produktivitas dan kebermanfaatan 

dari tenaga kesehatan yang professional dan 

berkualitas 

- Membantu para tenaga kesehatan mendapatkan 

penghasilan yang besar secara mandiri. 
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FOTO-FOTO KARYA LOMBA 
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dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM 

RSUD Budhi Asih 
 

Panjangnya antrian pasien hanya untuk mengambil nomor 

antrian pendaftaran dan poliklinik, banyak keluhan pasien dan 

keluarga pasien karena lamanya waktu tunggu dari mulai 

pasien mendaftar sampai dengan pasien diperiksa oleh dokter 

dan tidak nyamannya pasien diruang tunggu pasien dan 

paramedis yang melayani pasien, sehingga SI ALI JADUL 

menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah untuk 

mengurangi antrian dan waktu tunggu pasien di RSUD Budhi 

Asih. 

 

Inovasi ini meliputi penggunaan aplikasi Android, penerapan 

sistem sloting, membuat antrian berdasarkan sistem, 

pembuatan website, pendaftaran menggunakan sistem online 
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dengan Android dan web, membuat sistem penjadwalan 

pendaftaran dan mengganti sistem pendaftaran manual.  

 

Dengan solusi tersebut diatas dapat mengurai antrian pasien 

di Rumah Sakit, memenuhi standar Kemenkes, memberikan 

kenyamanan pada pasien dan petugas Rumah Sakit dalam 

memberikan dan menerima pelayanan rawat jalan di RSUD 

Budhi Asih. 
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Untuk Pasien: 

- Pasien datang tidak berbarengan karena sesuai dengan 

jadwal yang disepakati 

- Pasien akan nyaman datang ke rumah sakit hanya 

untuk pengobatan penyakitnya saja 

- Pasien-pasien yang berobat akan seimbang antara 

berobat dan ibadah yang menjadi kewajibannya 

- Pasien akan aman keluar rumah pada saat jam-jam 

ramai, jadi aman dari kejahatan malam 

- Pasien akan lebih efisien dalam menggunakan waktu, 

datang pada saat sudah sesuai dengan jadwal yang di 

tentukan  

- Tidak ada calo 

- Biaya transport pasien lebih hemat karena tingkat 

kepastian layanan pengobatan sudah pasti tanggal dan 

jamnya 

- Lebih nyaman, datang sesuai jam dan tidak emosi 

- Penyakit pasien dapat terlayani lebih baik. 

Untuk Petugas Pendaftaran: 

- Petugas pendaftaran dapat bekerja dengan senyum 

- Hanya beberapa petugas yang di tempatkan di loket 

pendaftaran 

- Berkas hanya di pegang pasien, dan ditunjukkan pada 

saat pasien datang ke mesin kios 

- Pemakaian kertas dapat dikendalikan 
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- Petugas lebih dapat mengontrol emosi karena tidak 

dikerubuti pasien 

- Pemberian Edukasi dan informasi dapat dilakukan 

dengan maksimal. 

Untuk Rumah Sakit: 

- KPI Direktur terpenuhi 

- Lobby kondisi terkendali 

- Kursi tunggu pasien sesuai dengan kebutuhan pasien 

- Tidak ada penumpukkan karena pasien datang 

bergelombang 

- Alat pendingin berfungsi dengan baik 

- Biaya listrik dapat dihemat karena pasien datang 

bergilir 

- Fasilitas kamar mandi dapat dikendalikan. 

Untuk Pihak Lain: 

- Sistem rujukan sudah online 

- Mengetahui informasi ketersediaan pelayanan di 

rumah sakit. 

 

Dari semua solusi, Tim memilih tujuh inovasi kegiatan yang 

terpilih untuk meningkatkan pencapaian standar waktu 

tunggu pelayanan rawat jalan di RSUD Budhi Asih. Inovasi 

tersebut terdiri dari :  

- SI ALI 1 “Penerapan Sloting”  
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- SI ALI 2 “Sistem Penjadwalan”  

- SI ALI 3 “Penggunaan Aplikasi Android”  

- SI ALI 4 “Pendaftaran Online”  

- SI ALI 5 “Antrian Berdasarkan Sistem”  

- SI ALI 6 “Pembuatan Website”. 

 

- Pasien mendapat kepastian layanan dan layanan yang 

nyaman 

- Petugas lebih nyaman dalam melayani pasien 

- Antrian pasien terurai 

- Mengetahui informasi ketersediaan layanan rawat 

jalan di rumah sakit. 

 

 

- Pasien harus konsisten dengan jadwal yang sudah 

dibuat 

- Mengurangi jumlah kuota pasien lain yang ingin 

berobat apabila pasien yang sudah dijadwalkan tidak 

datang 

- Diperlukan adaptasi dengan sistem yang baru. 
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FOTO-FOTO KARYA LOMBA 
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Gamal Albinsaid 
 

Siapapeduli.id adalah sebuah wirausaha sosial berbasis 

teknologi untuk galang dana pembiayaan kesehatan pasien-

pasien kurang mampu dengan pendekatan digital, social media, 

dan the power of volunteerism. Hal tersebut yang membedakan 

siapapeduli.id dengan crowdfunding lainnya, banyak program 

crowdfunding di luaran namun jenis penggalangan dana lebih 

beragam, sehingga terkadang perhatian kepada mereka yang 

sakit pun juga terbagi dan menyebabkan pengumpulan 

donasinya pun dirasa kurang maksimal. 

 

Pasien yang akan digalang dana oleh siapapeduli.id diverifikasi 

secara menyeluruh dan terintegrasi dengan bantuan volunteer 

dan validasi digital. Sehingga, dapat dipastikan bahwa yang 

digalang dana benar – benar membutuhkan bantuan. Karena 

pasien tersebut terverifikasi, maka kemungkinan pasien palsu 

dan penyaluran donasi tidak tepat sasaran dapat diminimalisir. 
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- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki 

kepedulian terhadap sesama 

- Pemanfaatan jejaring sosial untuk hal yang positif. 

 

Dalam rencana pengembangan ke depan diharapkan dapat 

memaksimalkan peran iklan, social media dan partnership, agar 

setiap pasien yang digalang dana oleh siapapeduli dapat 

menerima donasi sesuai dengan kebutuhan dana pasien. 

 

Dengan kata lain, rencana pengembangan siapapeduli akan 

diarahkan untuk meningkatkan fundraising dan donasi masuk 

agar nantinya pengaruh kebermanfaatan siapapeduli dapat 

lebih meluas dan merata. 

Strategi pengembangan program meliputi: 

1. Digital 

Pengusul  

Validasi 

Pasien 

Masuk 

website 

Siapapeduli.id 

Informasi 

tentang 

pasien  
Relawan 

Proses 

Seleksi Jenis 

kepedulian 

Pencairan 

Dana 

Penyerahan 

Bantuan 
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2. Social Media 

3. Volunteerism 

Siapapeduli bergerak dengan memberdayakan relawan untuk 

memperluas cakupan orang-orang yang membutuhkan 

bantuan dana kesehatan yang membutuhkan survey atau 

validasi, penyebaran informasi donasi serta pengembangan 

program Siapapeduli di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Keunggulan siapapeduli.id dibandingkan crowdfunding lainnya 

adalah sebagai berikut: 

- Berfokus pada bidang kesehatan, membantu mereka 

yang sakit dan tidak mampu 

- Proses verifikasi dan validasi pasien menyeluruh dan 

terintregasi 

- Penyaluran bantuan tepat sasaran dengan 

mengirimkan bukti foto penyaluran 

- The power of volunteerizm di seluruh Indonesia untuk 

penyebarluasan informasi 

- Transparansi alokasi pendanaan 

- Menggunakan berbagai sosial media terkini, seperti 

Facebook Fanpage, Instagram, Line Official, Twitter 

untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi 

- Aplikasi Android dan web yang sangat user friendly bagi 

pengguna kelas menengah ke bawah 

- Admin standby 24 jam 

- Pemberian edukasi dan gathering rutin untuk para 

donatur 
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- Pertemuan insidental antara donatur dan pasien 

difasilitasi oleh tim siapapeduli.id 

- Rutin dilakukan setiap 2 minggu setelah galang dana 

dilakukan. 

  

Beberapa risiko yang dapat ditemui antara lain: 

- Bergantung pada sosial media 

- Jangkauan pasien di daerah pelosok 

- Management fee terlalu besar 

- Partnership 

- Widespread epidemic: misal jumlah pasien masuk 

semakin banyak sehingga menyebabkan proses 

penggalangan dana di siapapeduli.id menjadi 

kewalahan dan siapapeduli tidak dapat memenuhi 

komitmen bahwa membantu pasien sebanyak 

mungkin. 

- Pasien palsu/ penyalahgunaan donasi untuk keperluan 

tidak bertanggung jawab pengusul. 
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Ade Firmansyah, S.Kom 
 

Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet beserta Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha melakukan upaya penyelesaian masalah 

dengan membentuk Tim Mutu Puskesmas. Diakukan 

perumusan masalah serta menyusun upaya perbaikan serta 

penjajakan dalam penerapan upaya perbaikan. Dalam 

perumusan masalah dan penyebab masalah, Tim Mutu 

menggunakan fishbone sebagai metode Root Cause Analysis 

(RCA) dan menghasilkan beberapa faktor penyebab yang 

kemudian ditentukan alternatif pemecahan masalahnya.  

Tim Mutu melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan 

Tebet dengan menggunakan metode brainstorming. Dalam 

pertemuan tersebut diperoleh masalah utama dalam 

pelayanan adalah Lambatnya Proses Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas.  

Permasalahan utama ini kemudian dilakukan analisa penyebab 

masalah (RCA) dengan menggunakan metode fishbone. Dari 
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hasil pertemuan tersebut maka timbulah ide untuk melakukan 

perubahan terhadap pelayanan kesehatan menjadi pelayanan 

layaknya VIP untuk Puskesmas Kecamatan Tebet. Layanan 

VIP yang dimaksud merupakan layanan kesehatan cepat 

berbasis Teknologi Informasi. Mulai pendaftaran pasien, 

pasien dilayani di poli, hingga pasien tersebut mendapatkan 

obat dan pulang.  

Setelah Tim Mutu Puskesmas melakukan brainstorming untuk 

memecahkan permasalahan tersebut maka Tim Mutu dan 

Manajemen menentukan alternatif pemecahan masalah. 

Inovasi yang diputuskan untuk menanggulangi masalah 

tersebut yaitu dengan Penggunaan Sistem Rekam Medik 

Elektronik dan Pendaftaran Pasien secara Online yang 

terintegrasi (SIKDA Generik Optima) dalam pelayanan di 

Puskesmas Kecamatan Tebet mulai dari proses pendaftaran 

pasien, kasir pembayaran, pelayanan kesehatan poli, 

pelayanan kesehatan penunjang (laboratorium/ tindakan), dan 

sampai instalasi farmasi. 

Melalui layanan berbasis Teknologi Informasi ini pengunjung 

akan merasakan pengalaman layaknya layanan VIP di 

Puskesmas Kecamatan Tebet. 

Solusi Sistem Rekam Medik Elektronik dan Pendaftaran 

Pasien secara Online yang terintegrasi (SIKDA Generik 

Optima) akan juga dapat menjawab masalah-masalah lain 

terkait lambatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Kecamatan Tebet. 
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Tahap-tahap Penerapan Sistem Rekam Medik Elektronik dan 

Pendaftaran Pasien secara Online yang terintegrasi (SIKDA 

Generik Optima) di Puskesmas Kecamatan Tebet yakni :  

1. Ikatan Kerja Sama (IKS)  

Ikatan Kerja Sama (IKS) pemanfaatan Sistem Rekam Medik 

Elektronik dan Pendaftaran Pasien secara Online yang 

terintegrasi (SIKDA Generik Optima) yakni Puskesmas 

Kecamatan Tebet menunjuk PT Teknokayo International 

sebagai Pelaksana Teknis pengembang aplikasi. Hal penting 

dalam IKS ini adalah kewajiban PT Teknokayo International 

untuk memenuhi kebutuhan sistem aplikasi rekam medik 

elektronik sesuai dengan permintaan Puskesmas Kecamatan 

Tebet dalam hal ini sebagai sistem analis (user). Sementara itu, 

basis awal aplikasi ini sesuai dengan aplikasi yang dikeluarkan 

Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian 

Kesehatan yakni Sikda Generik yang nantinya data akan 

bermuara pada Data Center Kementerian Kesehatan.  

2. Persiapan Jaringan Komputer dan Penyimpanan Data 

(Server)  

Untuk jaringan komputer dilakukan penanaman jaringan LAN 

ke semua ruang/ poli pelayananan yang tehubung dengan 

Internet Fiber Optic. Sementara itu, untuk server disiapkan 

yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yakni 

Prosessor Dual Core, RAM 1 GB dan HDD 250 GB. Oleh 

karena tidak tersedia ruang penyimpanan server maka server 

milik Puskesmas dititipkan kepada PUSDATIN.  
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3. Persiapan Perangkat Keras (Hardware)  

Perangkat keras yang disiapkan sesuai kebutuhan dan 

spesifikasi yang sudah ditentukan oleh PT Teknokayo 

International. Untuk PC, dibutuhkan minimal 2 dengan 

spesifikasi prosessor Intel Pentium 4, RAM 4 GB dan HDD 

160 GB. Sedangkan kebutuhan Tablet PC berbasis Android 

sesuai dengan jumlah tenaga medis yang melayani yakni 

sebanyak 20 unit Tablet PC.  

4. Persiapan Perangkat Lunak (Software)  

Dikarenakan poli pelayanan Puskesmas bervariasi dan lebih 

banyak dari yang tersedia di aplikasi SIKDA Generik maka 

dilakukan penyesuaian aplikasi dengan poli pelayanan di 

Puskesmas. Form-form poli pelayanan diserahkan kepada 

programmer SIKDA Generik Optima untuk dibuatkan form 

aplikasi elektroniknya.  

5. Pelatihan Petugas  

Pelatihan petugas dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan petugas dalam menggunakan aplikasi dan entri 

data. Oleh karena aplikasi ini bersifat user friendly (mudah 

dipelajari) maka pelatihan petugas hanya dilakukan 1 (satu) 

hari dan pendampingan intensif dilakukan selama 1 (satu) 

minggu.  

6. Sosialisasi Pendaftaran Online kepada Pasien  

Petugas Komunikasi Pelanggan (CR) melakukan sosialisasi 

cara penggunaan aplikasi pendaftaran pasien Puskesmas 

secara online agar pasien dapat melakukan pendaftaran 
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melalui handphone Android secara mandiri kapan saja dan 

dimana saja.  

7. Loket khusus Pendaftaran Online  

Untuk mengurai antrian pada loket pendaftaran, Puskesmas 

Kecamatan Tebet membuka layanan loket VIP untuk melayani 

pasien pendaftar secara online. Dengan cara ini diyakini dapat 

mempersingkat proses pendaftaran pasien Puskesmas secara 

signifikan. 

 

Hasil yang paling terlihat dari penggunaan Sistem Rekam 

Medik Elektronik dan Pendaftaran Pasien secara Online yang 

terintegrasi (SIKDA Generik Optima) adalah kemampuan 

dalam memberikan pelayanan meningkat. 

Hal ini dapat dinilai dari:  

1. Waktu tunggu pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Kecamatan Tebet menjadi lebih singkat, sehingga 

penumpukan pasien puskesmas yang “mengular” dapat 

terurai. Sehingga, masyarakat dapat terlayani dengan cepat.  

2. Dengan layanan berbasis teknologi Informasi maka cara 

manual yang sebelumnya terkesan tradisional mulai 

ditinggalkan. Terbukti dengan sudah tidak ada lagi penulisan 

data pasien di buku status dan buku registrasi pasien. Lalu 

tidak ada lagi pencarian, penyimpanan dan mengiriman buku  

pasien ke poli-poli yang dituju. Dengan cara ini terbukti waktu 
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tunggu pendaftaran pasien menjadi lebih singkat secara 

signifikan.  

3. Keterbatasan tempat pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Kecamatan Tebet tidak lagi menjadi kendala utama dalam 

melayani pasien yang tetap banyak. Ruang khusus untuk 

penyimpanan buku status rekam medis tidak diperlukan lagi, 

Status rekam medis beralih dari manual ke elektronik dengan 

data rekam medik tersimpan aman dan catatan medis terlihat 

setiap kali kunjungan.  

4. Efisiensi pegawai Puskesmas dapat ditanggulangi dengan 

dalam penerapan Sistem Rekam Medik Elektronik dan 

Pendaftaran Pasien secara Online yang terintegrasi (SIKDA 

Generik Optima). Terbukti sebelumnya di loket pendaftaran 

secara manual memerlukan minimal 6 orang pegawai, saat ini 

dengan cara pendaftaran secara komputerisasi dan 

Pendaftaran Pasien secara Online di loket pendaftaran hanya 

memerlukan maksimal 2 orang untuk melayani kurang lebih 

300-500 pengunjung setiap harinya dalam waktu singkat.  

5. Dengan meningkatnya jumlah kapitasi Puskesmas 

Kecamatan Tebet mencapai 71.572 jiwa. Penerapan Sistem 

Rekam Medik Elektronik dan Pendaftaran Pasien secara 

Online yang terintegrasi (SIKDA Generik Optima) menjadi 

solusi cepat untuk memberikan layanan VIP tehadap semua 

pengunjung Puskesmas Kecamatan Tebet. 

 

Dengan suksesnya penerapan Sistem Rekam Medik 

Elektronik dan Pendaftaran Pasien secara Online yang 
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terintegrasi (SIKDA Generik Optima) yang diterapkan di 

Puskesmas Kecamatan Tebet, Dinas Kesehatan Provinsi DKI 

Jakarta sebagai regulator pelayanan kesehatan di DKI Jakarta 

menerbitkan surat edaran rekomendasi pada tanggal 19 

Februari 2016 Nomor 15/SE/2016 terkait standarisasi Sistem 

Rekam Medik Elektronik berbasis SIKDA Generik dari 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai sistem 

Informasi Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi 

DKI Jakarta. 

 

Berdasarkan surat edaran tersebut sudah diterapkan pada 26 

Puskesmas Kecamatan dan 40 Puskesmas Kelurahan yang ada 

di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penerapannnya Penerapan 

Sistem Rekam Medik Elektronik dan Pendaftaran Pasien 

secara Online yang terintegrasi (SIKDA Generik Optima) 

sangat mudah diterapkan dan memungkinkan dilakukan 

pengembangan sesuai kebutuhan Puskesmas. 

 

Beberapa keunggulan yang didapat adalah: 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat terhadap 

pelayanan  

Puskesmas 

2. Waktu Pelayanan yang singkat dengan Pelayanan berbasis 

Teknologi  

Informasi 

3. Penghematan ruang di tempat yang terbatas 

4. Efisiensi Petugas 

5. Peningkatan jumlah kapitasi yang terus bertambah. 
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Untuk menerapkan Sistem Rekam Medik Elektronik yang 

terintegrasi (SIKDA Generik Optima) yang merupakan 

teknologi berbasis aplikasi online, ditemukan beberapa 

kendala antara lain: 

 

 

1. Kebutuhan akan akses Internet  

Puskesmas Tebet sudah memiliki jaringan Internet, namun 

kapasitasnya masih kurang karena digunakan oleh 50-70 user 

secara bersamaan sedangkan pelayanan dituntut untuk lebih 

cepat. Oleh karena itu, dilakukan peningkatan kapasitas 

jaringan dengan beralih ke jaringan fiber optic (FO) dengan 

kapasitas 50 Mbps.  

 

2. Kebutuhan akan tenaga listrik  

Penggunaan alat elektronik seperti komputer sangat 

bergantung dengan tenaga listrik. Untuk mengantisipasi hal 

terbut sudah disiapkan mesin genset dengan kapasitas 22.000 

KWH. Selain itu, Sistem Rekam Medik Elektronik yang 

terintegrasi (SIKDA Generik Optima) dibuat dalam bentuk 

aplikasi sehingga bisa digunakan di Tablet PC yang tidak 

terpengaruh tenaga listrik apabila kondisi baterai dalam 

keadaan full charge.  

 

3. Kemampuan petugas dalam menggunakan aplikasi  

Hampir semua petugas cukup awam dengan teknologi 

aplikasi, namun masih ada beberapa petugas yang kurang 

mampu untuk beradaptasi. Untuk itu, dilakukan pelatihan 
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penggunaan Sistem Rekam Medik Elektronik yang terintegrasi 

(SIKDA Generik Optima) kepada petugas. Pelatihan ini juga 

dilakukan untuk petugas baru.  

 

4. Kewajiban petugas untuk entri data pelayanan pada PCare 

BPJS Kesehatan  

Selain membuat rekam medik, petugas juga wajib melakukan 

entri data pelayanan ke web Pcare BPJS Kesehatan. Hal ini 

cukup merepotkan petugas karena harus melakukan entri 

data pelayanan dua kali. Untuk itu, dilakukan bridging antara 

SIKDA Generik Optima dengan PCare BPJS Kesehatan 

sehingga data yang sudah ter-entri ke SIKDA Generik Optima 

akan otomatis ter-entri ke PCare BPJS Kesehatan 1 (satu) kali 

input.  

 

5. Kurangnya pengetahuan pasien terkait pendaftaran online  

Pasien Puskesmas Kecamatan Tebet telah lama menyediakan 

layanan pendaftaran pasien secara online, akan tetapi masih 

banyak pasien yang belum mengetahui adanya layanan 

pendaftaran online, oleh karena itu, Petugas Komunikasi 

Pelanggan (CR) mengadakan sosialisasi penggunaan aplikasi 

pendaftaran pasien online secara berkala. 
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Pemkot Semarang 
 

KONTER merupakan layanan inovasi kesehatan kepada 

masyarakat di Kota Semarang yang belum dimiliki oleh daerah 

lain di Indonesia. Layanan KONTER terintegrasi dengan data-

data yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Layanan KONTER 

juga secara khusus di kelola oleh beberapa tenaga kesehatan 

yang profesional seperti dokter, operator dan administrasi.  

Disamping itu, KONTER merupakan salah satu program 

layanan kesehatan kepada masyarakat yang dapat 

memberikan informasi sekaligus solusi dan disesuaikan 

dengan karakteristik lokal masyarakat Kota Semarang. 

Pemberian nama ‘KONTER’ sendiri dipilih secara langsung 

oleh Walikota Semarang. 
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1. Masyarakat apabila memiliki keluhan terkait permasalahan 

kesehatan dapat menghubungi KONTER melalui:  

. Aplikasi web (www.konter.semarangkota.go.id)  

. Aplikasi android (KONTER)  

. WhatsApp ke 081 129 00 132  

. Telpon ke nomor 1500 132. 

2. Operator akan menerima keluhan masyarakat melalui 

aplikasi KONTER yang khusus digunakan oleh Tim KONTER  

3. Aplikasi akan mengarahkan pertanyaan masyarakat 

tersebut kepada Tim KONTER, yang untuk selanjutnya 

memberikan jawaban/solusi terkait pertanyaan tersebut. 

 

KONTER sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan 

konsultasi/ informasi terkait berbagai permasalahan 

kesehatan yaitu:  

- Konsultasi penyakit dengan dokter  

- Panduan rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter praktek, 

apotek, dan sarana kesehatan lainnya  

- Informasi BPJS  

- Informasi UHC / Universal Health Coverage Kota Semarang  

- Informasi layanan Ambulans Hebat Si Cepat dan Siaga  
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- Layanan kesehatan lainnya.  

KONTER juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat 

yaitu:  

- Gratis/ tidak dipungut biaya konsultasi  

- Hemat waktu  

- Dapat diakses setiap saat  

- Layanan terintegrasi. 

Potensi pengembangan KONTER di masa yang akan datang 

sangat besar, seiring potensi permasalahan kesehatan di Kota 

Semarang yang semakin meningkat. Sehingga, di masa 

mendatang akan dilakukan pengembangan sebagai berikut:  

1. Memperluas integrasi data layanan dengan Sarana 

Kesehatan Swasta  

2. Menambah fitur aplikasi KONTER, seperti tombol darurat 

kesehatan (panic button), log catatan kesehatan masyarakat, 

video call, dll 

3. Meningkatkan kompatibiltas dengan berbagai alat deteksi 

kesehatan yang digunakan masyarakat sehari-hari seperti jam 

tangan pintar (smart watch), jaket pintar (smart jacket) 

4. Meningkatkan dukungan terhadap IoT (Internet of Things) 

5. Meningkatkan sarana prasarana pendukung seperti 

operating room yang memadai 

6. Menambah jumlah SDM terlatih dan berkualitas. 
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Layanan KONTER memiliki berbagai unggulan, antara lain:  

1. Layanan berbasis Teknologi Informasi, dengan didukung 

aplikasi KONTER (berbasis web, Android, WhatsApp dan 

telepon) 

2. Database terintegrasi dengan data layanan kesehatan di 

Dinas Kesehatan Kota Semarang termasuk serta data 

Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit & Puskesmas online 

3. Layanan terintegrasi dengan PSC 119 Ambulan Hebat  

4. Layanan KONTER buka 24 Jam Non Stop dan Gratis. 
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Puskesmas Kecamatan Cilandak 
 

Puskesmas Kecamatan Cilandak membuat inovasi E-Kohort 

Ibu Hamil yang bertujuan untuk mencari akar permasalahan, 

penyebab dominan, dan menetapkan solusi dari berbagai 

masalah yang ditimbulkan dalam menciptakan generasi emas 

sejak dalam kandungan.  

 

E-Kohort Ibu Hamil dikembangkan dalam pencatatan 

informasi data ibu hamil yang melakukan kunjungan 

pemeriksaan kehamilan di Puskesmas maupun bidan praktik 

mandiri dengan membuat aplikasi berbasis web untuk 

mempermudah pencatatan data tersebut, sehingga data 

terintegrasi antara data ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilan Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan, dan 

Bidan Praktik Mandiri dengan tetap menjaga kerahasiaan data 

pasien.  

 

Petugas kesehatan/bidan juga dipermudah dalam meng-input 

data ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan. 

Sebelumnya data kohort ibu hamil dicatat di buku kohort 
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besar, sekarang dengan kohort berbasis web data akan lebih 

mudah di-input dan dapat dengan mudah diakses via Internet. 

Bila sewaktu-waktu data dibutuhkan, mudah dicari by name 

atau by address. 

Setelah dilakukan identifikasi masalah, maka ditetapkan 

rencana penanggulangan masalah yaitu: 

1. Membuat aplikasi kohort elektronik ibu hamil 

2. Menetapkan batas waktu input e-kohort per tanggal 2 

setiap bulannya 

3. Membuat jadwal pertemuan bulanan untuk koordinasi 

Puskesmas Kecamatan Cilandak dengan BPM 

4. Sosialisasi cara pengisian e-kohort kepada BPM dan 

petugas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cilandak. 

Output yang dihasilkan: 

1. Website e-kohort 

http://202.89.117.121/kohort/home/index.php.  

Dengan penginputan berbasis web, pencatatan dan 

pelaporan kunjungan ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan kehamilan menjadi lebih mudah karena 

tidak perlu meng-input manual di buku besar kohort. 

2. Data yang sudah tersimpan di website dapat dengan 

mudah ditelusur atau dicari jika sewaktu-waktu 

diperlukan karena langsung dapat diakses di website 

dan dicari melalui search engine dengan memasukkan 

nama ibu hamil atau alamatnya. 

3. Pencatatan dan pelaporan oleh bidan praktik mandiri, 

puskesmsas kelurahan, dan puskesmas kecamatan 
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masuk ke website e-kohort masuk menjadi data 

Puskesmas Kecamatan Cilandak sehingga data ibu 

hamil lebih lengkap. 

4. Masuknya semua data ibu hamil di wilayah Kecamatan 

Cilandak baik dari bidan praktik mandiri maupun dari 

ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di 

Puskesmas Kelurahan dan Puskemas Kecamatan 

meningkatkan capaian kunjungan K4 ibu hamil sebesar 

94%. 

 

Dengan E-Kohort Ibu Hamil dapat diwujudkan: 

1. Peningkatan data kunjungan K4 pasien ibu hamil 

dengan indikator kunjungan K4 ibu hamil di 

Puskesmas Kecamatan Cilandak yang meningkat 

menjadi 94%. 

2. Dengan E-Kohort, pencatatan dan pelaporan data 

kunjungan ANC di BPM masuk ke Puskesmas 

Kecamatan Cilandak.  

3. Pemangkasan anggaran untuk pengadaan pencetakan 

buku kohort sebesar Rp 57.000.000/tahun (tahun 

2016) menjadi Rp 0 untuk anggaran tahun 2017. 

4. Telusur data lebih mudah jika dibutuhkan karena 

dapat lebih efisien mencari data di website. 

 

Aplikasi E-Kohort Ibu Hamil (Sistem Informasi Elektronik 

Kohort Untuk Meningkatkan Capaian K4 dan ANC 

Kunjungan Ulang) memberikan kemudahan untuk bidan 
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dalam pencatatan data ibu hamil sehingga data akan 

terintegrasi. 

 

Langkah yang sudah ditempuh Puskesmas Kecamatan 

Cilandak dalam keberlanjutan program ini adalah dengan 

membuat kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia ranting 

Cilandak dan Bidan Praktik Mandiri di wilayah Cilandak untuk 

pemakaian aplikasi E-Kohort ini. Kegiatan yang termasuk dari 

inovasi kami adalah pembuatan website e-kohort, kerjasama 

dengan IBI dan BPM, dan sosialisasi pengisian e-kohort.  

 

Awalnya tidak semua bidan bersedia untuk melakukan 

pencatatan dan pelaporan kunjungan ANC ibu hamil melalui 

e-kohort. Namun akhirnya banyak yang bersedia karena 

kemudahan mengakses website dapat dilakukan dengan 

handphone, tidak harus dengan komputer.  

 

E-Kohort Ibu Hamil diharapkan dapat membantu pencatatan 

dan pelaporan kunjungan ANC ibu hamil, sehingga data dapat 

terintegrasi antara Bidan Praktik Mandiri maupun puskesmas. 

Apabila dibutuhkan data dapat dengan mudah diakses melalui 

website. Untuk ke depannya inovasi ini akan dikembangkan 

dengan memasukkan sistem analisis data yang masuk sesuai 

dengan kebutuhan program sesuai standar pelayanan minimal 

(SPM).  

 

Inisiatif ini terus dikembangkan dan akan terus dilanjutkan.  

a. Segi keuangan, dengan adanya E-kohort ini dapat 

memangkas anggaran Puskesmas Kecamatan Cilandak 
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untuk pengadaan pencetakan Buku Kohort, dari Rp 

57.000.000/tahun (2017) menjadi Rp 0 karena sudah 

tidak menggunakan Buku Kohort lagi pada tahun 

2017.  

b. Segi kualitas, sistem E-Kohort dapat meningkatkan 

data kunjungan ibu hamil yang periksa ANC di wilayah 

Cilandak sehingga target indikator kunjungan K4 

sebesar 96% dapat tercapai. Selain itu apabila 

terdeteksi ibu hamil dengan risiko tinggi komplikasi 

kehamilan dan kelahiran dapat dirujuk secepatnya ke 

fasilitas yang lebih lengkap dan dapat terpantau oleh 

Puskesmas Kecamatan Cilandak. Jika sewaktu-waktu 

membutuhkan data dapat langsung diakses di website 

e-kohort dengan lebih akurat, mudah dicari dan 

dibaca, dan tidak tumpang tindih dengan data yang lain.  

 

Inovasi kami sudah dipaparkan ke Dinas Kesehatan Provinsi 

DKI Jakarta pada bulan Oktober 2016 dalam rangka Konvensi 

Mutu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. E-Kohort Ibu 

Hamil merupakan inovasi sederhana tapi besar manfaatnya 

sehingga dapat mudah direplikasi ke Puskesmas lainnya. Saat 

ini inovasi kami sudah dimulai oleh beberapa Puskesmas di 

wilayah DKI Jakarta. 

 

Inovasi E-Kohort ini kedepannya diharapkan dapat direplikasi 

dan menjadi program nasional yang dijalankan di Puskesmas 

seluruh Indonesia, sehingga bukan hanya indikator K4 yang 

tercapai namun data ibu hamil dapat mudah diperoleh 

sehingga dapat mendeteksi dini komplikasi kehamilan dan 



111 
 

persalinan sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi 

dan ibu hamil. 

 

Keunggulan  dari E-Kohort Ibu Hamil, antara lain:  

1. Meningkatkan capaian indikator K4 ibu hamil, dari 

periode Januari – Maret 2016 dari 75 % menjadi 96%.  

2. Kemudahan mengakses data ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan ANC baik di bidan praktik 

mandiri maupun puskesmas dengan terintegrasi.  

3. Ibu hamil dapat periksa baik di bidan praktik mandiri 

maupun di Puskesmas, dan data pemeriksaannya 

dapat tetap dilihat di website. 

4. Dapat mendeteksi dini apabila ada risiko penyulit pada 

kehamilan, misalnya usia ibu di atas 35 tahun, anemia 

atau kurang darah, tekanan darah pada kehamilan, 

penyakit penyerta pada kehamilan, atau kondisi yang 

perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap atau 

membutuhkan dokter kandungan dan kebidanan. 

5. Peng-inputan pencatatan dan pelaporan melalui 

website e-kohort mengurangi anggaran Puskesmas 

untuk mencetak buku kohort, yang sebelumnya Rp 

57.000.000/tahun menjadi tidak ada.  

6. Meningkatkan kerja sama antara Puskesmas dengan 

Bidan Praktik Mandiri sebagai mitra Puskesmas.  

7. Untuk jangka panjang, E-Kohort Ibu Hamil dapat 

menurunkan angka ibu hamil dengan risiko dan 

kematian bayi baru lahir yang menjadi populasi kunci. 
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Dikarenakan penginputan berbasis website sehingga 

membutuhkan komputer dan jaringan Internet, sinyal 

Internet yang tidak stabil dan server penyimpanan data yang 

membutuhkan kapasitas yang besar merupakan kendala yang 

dihadapi inovasi E-Kohort ibu hamil ini. Bila ada masalah pada 

server, website tidak dapat diakses.  

 

Dari segi perangkat pendukung, di tempat pelayanan belum 

semua memadai, khususnya pada Bidan Praktik Mandiri 

karena tidak semua bidan praktik mandiri di kecamatan 

Cilandak mempunyai sarana komputer dan jaringan Internet 

di tempat praktiknya. Selain itu, tidak semua bidan praktik 

mandiri mampu melakukan input pasien menggunakan gadget.  

 

Selain itu, apabila ibu hamil dengan komplikasi yang dirujuk ke 

RS, setelahnya tidak ada tidak ada data follow up. Diharapkan 

di masa mendatang, sistem ini akan terintegrasi dengan RS di 

Jakarta, sehingga ibu hamil yang dirujuk ke RS dapat tetap 

terpantau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

FOTO-FOTO KARYA LOMBA 

 
 

 
 

 



114 
 

 

Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) FKKMK 

UGM bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DI Yogyakarta 

dan PT Sisfomedika 
 

Sistem informasi elektronik berpotensi untuk memperkuat 

sistem pelayanan rujukan sebagai upaya mempermudah 

aksesibilitas layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi 

pelayanan kesehatan dan distribusi beban layanan kesehatan 

sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing level 

fasilitas kesehatan. 

Sistem informasi rujukan dan SPGDT (SIM SPGDT) 

dikembangkan untuk menyediakan informasi sumber daya 

fasilitas kesehatan yang lengkap, memberikan rekomendasi 

fasilitas kesehatan yang tepat berdasarkan kasus yang 

ditangani, serta menjembatani komunikasi antar fasilitas 

kesehatan secara elektronik. Untuk memaksimalkan potensi 
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sistem informasi elektronik di fasilitas kesehatan, SIM SPGDT 

memiliki fungsi web-service untuk mengambil data 

ketersediaan bed secara real time dari sistem manajemen bed 

rumah sakit yang sudah dimiliki. 

Selain itu, output informasi yang dihasilkan dapat diakses atau 

dimanfaatkan oleh sistem lain yang lebih tinggi, seperti 

SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap) dari Kementrian 

Kesehatan RI. 

Berikut ini adalah gambaran inovasi SIM SPGDT untuk 

mengakomodasi integrasi data sumber daya fasilitas 

kesehatan, penggunaan sistem untuk pelayanan rujukan dan 

pencatatan kegawatdaruratan medis: 
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Sistem informasi ini membantu operasional pelayanan rujukan 

dan SPGDT di DI Yogyakarta yang melibatkan staf di fasilitas 

kesehatan dan staf Public Safety Center (PSC) di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.  

 

Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari SIM SPGDT: 

1. SIM SPGDT memfasilitasi komunikasi antar fasilitas 

kesehatan terkait pelayanan rujukan pasien kegawat-

daruratan maupun elektif sekaligus mencatat kasus-kasus 

rujukan yang terjadi. Dengan demikian pemangku kebijakan 

dapat dengan mudah mengevaluasi pelayanan rujukan dan 

kasus kegawat-daruratan dalam rangka pengembangan 

program dan alokasi anggaran.  

2. SIM SPGDT menyediakan informasi ketersediaan bed dan 

jadwal praktek dokter se-provinsi sehingga memudahkan 

tenaga kesehatan, staf PSC dan masyarakat untuk merujuk 

pasien kegawat-daruratan maupun pasien elektif pada fasilitas 

kesehatan yang tersedia.  

3. SIM SPGDT menyediakan fungsi decision support systems 

yang mengkombinasikan kompetensi fasilitas kesehatan 

sehingga sistem ini dapat merekomendasikan fasilitas 

kesehatan yang tepat untuk kasus kesehatan tertentu.  

4. Dengan adanya fungsi decision support systems, sistem ini 

secara tidak langsung dapat mendorong pendistribusian 

beban pelayanan kesehatan di satu daerah, dimana 

mekanisme regionalisasi di satu daerah dapat dengan mudah 

dilakukan. 
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Sistem ini dikembangkan secara bertahap dimana komponen 

pengembangan sistem membutuhkan tenaga teknis untuk 

mengembangkan modul-modul tambahan serta pemeliharaan 

sistem. Komponen pembiayaan penting dari penerapan SIM 

SPGDT ini adalah implementasi dan monitoring penggunaan 

sistem. Berikut ini adalah strategi implementasi sistem: 

1. Pengembangan dan pemeliharaan sistem dengan 

mengalokasikan SDM teknis yang dapat bekerja sama dengan 

lembaga penelitian (FKKMK UGM) sebagai bagian dari 

kerjasama pengabdian masyarakat.  

2. Implementasi sistem memerlukan pelatihan, pendampingan 

dan sosialisasi yang melibatkan fasilitas kesehatan primer, 

rumah sakit, dinas kesehatan, BPJS Kesehatan dan tim PSC 

daerah. Kegiatan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang 

difasilitasi oleh Dinas Kesehatan.  

3. Pemeliharaan sistem khususnya untuk integrasi dan 

interoperabiltias dengan sistem lain yang relevan memerlukan 

workshop teknis antara pengembang SIM SPGDT dan SIM 

Fasilitas Kesehatan untuk menyepakati prosedur dan standar 

data yang digunakan.  

4. Supervisi dan monitoring penggunaan sistem secara berkala 

melalui beberapa kesempatan pertemuan yang dikoordinasi 

oleh Dinas Kesehatan DIY. Hasil kesepekatan dengan semua 

pemangku kebijakan tersebut dijadikan SOP resmi untuk 

mendorong adanya kebijakan resmi dari Dinas Kesehatan. 
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Keunggulan dari SIM SPGDT adalah: 

1. Menyediakan Informasi Sumber Daya Fasilitas 

Kesehatan, seperti Jadwal Dokter, Kompetensi 

Fasilitas Kesehatan, Informasi Ketersediaan Bed, 

Informasi Fasilitas Penunjang, hingga Distribusi 

Ambulans 

2. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Lain, yaitu 

menyediakan API untik diintegrasikan dengan sistem 

lain termasuk dengan SIRANAP Kemenkes dan 

beberapa RS di DI Yogyakarta dan Kota Balikpapan 

3. Ketersediaan Informasi secara Realtime 

4. Sistem Pendukung Keputusan Pelayanan Rujukan 

5. Mencatat Koordinat Asal Rujukan 

6. Memanfaatkan Tampilan Peta 

7. Dapat Digunakan Semua Level Fasilitas Kesehatan 

8. Fungsi SMS Gateway 

9. Tingkat Keamanan Data 

10. Replikasinya Bagi Tempat Lain 

11. Kemudahan dalam Penggunaan 

12. Kemudahan dalam Pemeliharaan. 
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Angga Pramana Jaya, S. Kom, MM 
 

MHomecare adalah layanan pemanggilan tenaga kesehatan on 

demand yang dapat dipesan melalui aplikasi online. Semua 

tenaga kesehatan yang tergabung di dalam MHomecare telah 

melalui serangkaian tes psikologi, background checking, 

kelengkapan surat ijin praktek, STR, dan sertifikat keahlian 

lainnya. Dengan keunggulan aplikasi online yang dapat 

mencarikan provider tenaga kesehatan dari radius terdekat 

dari tempat pasien mengorder, pasien juga dapat melihat 

serta memilih tenaga kesehatan berdasarkan profil, 

pengalaman, keahlian, bahasa yang dikuasai, sertifikat-

sertifikat yang pernah diraih serta ijin praktek yang dimiliki.  

MHomecare merupakan solusi untuk untuk pasien yang ingin 

mendapatkan perawatan dirumah agar lebih efektif dan efisien 

dari segi biaya dan waktu karena anggota keluarga tidak perlu 
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khusus menunggu pasien namun dapat mengawasi setiap saat 

kondisi pasien dirumah. Selain itu, dari sisi psikologis pasien 

yang mendapatkan perawatan di rumah akan merasa lebih 

nyaman dan bahagia sehingga hal ini akan berdampak kepada 

percepatan kesembuhan pasien. 

1. Pasien dapat mengorder layanan dari tenaga kesehatan 

secara on  

demand  

2. Pasien dapat memilih Tenaga Kesehatan dari Radius 

Terdekat  

3. Proses Menghubungkan Antara Pasien dan Tenaga 

Kesehatan  

4. Biaya Perawatan yang Transparan. 

 

Manfaat bagi Tenaga Kesehatan: 

Dengan adanya teknologi ON DEMAND SERVICE 

HEALTHCARE PERTAMA dari MHomecare, tenaga 

kesehatan dapat menyalurkan keahlian serta ilmu kesehatan 

yang dimilikinya kepada pasien yang membutuhkan. Teknologi 

ini memberikan kesempatan kepada sekitar 863 ribu perawat 

yang ada untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar 

dengan waktu dan tempat kerja yang fleksibel.  

 

Hanya dengan mengandalkan HP Android dan internet yang 

mereka miliki, memungkinkan tenaga kesehatan untuk 

mendapatkan order dari pasien yang berada di dekat mereka, 
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selain itu melalui aplikasi MHomecare mereka hanya akan 

menerima orderan yang sesuai dengan kompetensi yang 

mereka kuasai. Sehingga, penanganan yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan tersebut akan tepat sasaran sesuai dengan 

kasus yang dialami oleh pasien. 

 

Manfaat bagi Pasien/ Masyarakat: 

a. Pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan dirumah  

b. MHomecare memiliki tenaga kesehatan profesional  

c. Teknologi terkini  

d. Memilih tenaga kesehatan yang sesuai dengan pilihan dan 

kebutuhan perawatan yang diinginkan  

e. Transparansi Harga  

f. Biaya lebih murah  

g. Perawatan 24jam  

h. Fitur Live Chatting pada MHomecare  

i. Fitur Live Tracking pada MHomecare  

j. Layanan 24/7, bisa didapatkan dimana saja dan kapan saja. 

 

Tren pengguna internet terus meningkat, bahkan pemerintah 

terus membangun infrastruktur agar masyarakat Indonesia 

dapat menikmati Internet murah dan dapat dinikmati oleh 

seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 

yang disebut dengan ‘Palapa Ring’. Hal tersebut merupakan 

peluang bagi Mhomecare untuk terus berkembang dan 

berinovasi di dalam healthcare digital ini.  
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Perilaku konsumen di Indonesia pun sudah mulai ingin serba 

instan dan mudah, hal ini dibuktikan dari pertumbuhan 

layanan online seperti Gojek, Traveloka, dll yang meningkat 

bahkan hingga triple digit %.  

MHomecare adalah pioneer dalam pemesanan homevisit 

healthcare on demand yang menggunakan aplikasi mobile dan 

menurut survei bahwa 91% pengguna Internet berasal dari 

smartphone.  

 

Berbekal puluhan team IT yang telah profesional dibidangnya, 

dan juga team manajemen yang berasal dari tenaga kesehatan, 

MHomecare sangat percaya diri untuk menjadi aplikasi 

healthcare online terbaik di Indonesia pada tahun 2020.  

 

Sesuai visi MHomecare untuk menjadi solusi 

kesehatanterbaik di Indonesia, maka Mhomecare akan terus 

berinovasi dengan menghadirkan layanan-layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, didukung dengan teknologi 

yang terus di update.  

 

Selain itu, konsep yang dibangun MHomecare adalah sharing 

economy dengan mengutamakan standarisasi pelayanan dan 

tenaga kesehatannya serta menerapkan SOP pelayanan 

terstandar, memungkinkan MHomecare untuk lebih cepat 

berkembang daripada aplikasi lainnya yang masih 

menggunakan sistem karyawan untuk seluruh tenaga 

kesehatannya.  
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MHomecare juga menerapkan sistem automatic process, yang 

memungkinkan pasien dapat melakukan order secara 

langsung kepada tenaga kesehatan yang dipilih, sehingga tidak 

ada lagi operator yang direkrut untuk menjalankan 

operasional bisnisnya. 

 

Keunggulan Aplikasi On Demand MHomecare:  

a. Pasien/ Pengorder dapat melihat profil tenaga kesehatan, 

kompetensi yang dimiliki, pengalaman kerja, bahasa yang 

dikuasai serta sertifikat-sertifikat dan Surat Ijin yang dimiliki  

b. Pasien/ Pengorder dapat melihat dan memilih tenaga 

kesehatan dari radius terdekat dari lokasi pasien 

c. Fitur Live Chatting untuk memudahkan komunikasi antara 

pasien dan tenaga kesehatan  

d. Fitur Live Tracking untuk memberi kepastian kepada 

pasien dimana posisi tenaga kesehatan dan estimasi waktu 

tiba  

e. Review dan Rating pada aplikasi. Pasien dapat menuliskan 

review dan rating setelah mendapatkan perawatan dari tenaga 

kesehatan. Review dan rating ini ditujukan agar MHomecare 

dapat terus meningkatkan pelayanan kepada pasien berdasar 

review dan rating yang diterima. 
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Tim Digital Marketing 

Surya Husadha Hospital 
 

Konsep ‘Smart Hospital’ yang diterapkan di Surya Husadha 

Hospital adalah memanfaatkan digital marketing sebagai alat 

yang digunakan untuk mengurangi keluhan pelanggan 

terhadap waktu tunggu pasien rawat jalan. 

‘Smart Hospital’ merupakan salah satu trobosan baru dengan 

memanfaatkan digital marketing dalam penerapannya. Konsep 

yang diusung dalam ‘Smart Hospital’ ini adalah Online 

Reservation, Farma Delivery dan Health Education and 

Information. 
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Rancang sistem yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Membuat sistem Mobile Application dan Website : bekerja 

sama dengan Google+  dalam mempermudah dan 

mempersingkat waktu tunggu pendaftaran, sehingga 

pelanggan dipermudah untuk melakukan reservasi melalui 

mobile web application dan terhubung dengan SIRS (Sistem 

Informasi Rumah Sakit). selain itu mobile web dilengkapi 

dengan E-Consultation dan informasi lain tentang rumah 

sakit surya husadha. 

Infrastruktur 

Dalam merencanakan pembangunan Digital Marketing 

dibutuhkan infrastruktur yang sangat memadai untuk 

menunjang terciptanya suatu proses dukungan terhadap 

proses Digital Marketing itu sendiri. Diantaranya adalah 

beberapa kebutuhan pokok infrastruktur yang harus di 

perhatikan adalah sebagai berikut : 
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a. Internet dan IP Publik 

Internet dan IP Publik merupakan kebutuhan pokok 

satu kesatuan yang harus dipenuhi untuk media 

komunikasi jaringan komputer berskala besar dan 

saling terhubung dengan dunia luar, dan dapat di akses 

dimanapun berada menggukan IP Publik tersebut. 

Di era globalisasi ini banyak perusahaan internet 

Service Provider (ISP) yang menyediakan layanan 

Intenet dengan menyertakan IP Publik, sehingga 

memudahkan kita untuk berlanggan Internet dan IP 

Publik yang kita butuhkan, Misal perusahaan Telkom 

dengan layanannya Astinet, Biznet dengan layanan 

paket Metro-nya, dan banyak lagi perusahaan lainnya. 

b. Server Hosting 

Server merupakan obyek vital dalam pembangunan 

Digital Marketing, Segala bentuk data yang akan kita 

publikasi dan dapat di akses secara global oleh 

pelanggan tersimpan dalam sebuah server utama yang 

melayani seluruh proses digitalisasi, sehingga 

spesifikasi server harus dapat mendukung segala 

proses yang di butuhkan. 

Server Hosting merupakan server yang sudah tertanam 

aplikasi hosting di dalam sistem operasi yang 

digunakan, hal ini untuk memudahkan dalam 

melakukan rancang bangun Digital Marketing. 

 

Rancang Bangun 

Dalam proses rancang bangun Digital Marketing 

perencanaan yang terstruktur akan menetukan hasil akhir 
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yang optimal, untuk itu diperlukan perencanaan untuk 

menentukan atau memilih sistem informasi yang akan di 

gunakan dalam proses rancang bangun, berikut adalah 

pemilihan yang dianggap tepat dalam pengembangan 

Digital Marketing di RSU Surya Husadha: 

a. Sistem Informasi Berbasis Website 

Dalam menyediakan informasi data yang bersifat 

online dan dapat di akses secara global oleh pelanggan, 

sistem informasi berbasis website sangat di perlukan 

dalam hal ini dan dalam proses rancang bangun sistem 

berbasis website bahasa yang di gunakan adalah 

bahasa pemrograman website yaitu bahasa PHP 

dengan sistem database MySql. 

b. API (Access Point Interface) 

Access Point Interface atau yang biasa di sebut dengan 

istilah API merupakan sistem yang diperlukan untuk 

membuat database berbasis struktur data Json, hal ini 

sangat diperlukan sebagai jembatan untuk akses 

Aplikasi Android ke sistem database MySql sebagai 

proses baca database, input maupun edit database, 

bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa 

PHP. 

c. Aplikasi Android 

Pada era globalisasi saat ini sluruh proses digitalisasi 

akan terasa kurang maksimal jika tidak di sertai 

dengan aplikasi mobile, karena 8 dari 10 orang di 

Indonesia atau bahkan di dunia sudah menggunakan 

smartphone sehingga aplikasi android adalah media 

yang sangat efektif untuk medapatkan target Digital 
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Marketing. Aplikasi yang digunakan untuk proses 

rancang bangun adalah Androis Studio. 

d. Fitur Unggulan 

Setiap perusahaan mempunyai situasi dan kondisi yang 

berbeda – beda, sehingga mempunyai fitur unggulan 

yang berbeda – beda pula. Dalam hal ini Digital 

Marketing RSU Surya Husadha mengangkat fitur 

unggulan seperti Reservasi Online, E-Konsultasi, 

konten artikel, dan Informasi dokter yang berisi 

profile dokter serta jadwal praktek dokter yang 

sekaligus terintegrasi dengan reservasi online. 

e. Alur Proses 

Setelah menetukan fitur unggulan yang akan di 

kembangkan selanjutnya adalah menentukan alur 

proses dari masing – masing fitur unggulan. 

 

 

1) Reservasi Online 

 

 

 

 

- Pilih Dokter 

Pilih dokter dapat menggunakan filter nama 

dokter, cabang rumah sakit, maupun 

spesialisasi. 

- Pilih Jadwal 

Setelah menentukan dokter tujuan proses 

pilih jadwal adalah memilih jadwal berdasarkan 

Pilih 

Dokter 

Pilih 

Jadwal 

Cek 

NRM 
Kirim 
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tanggal atau jam praktek yang disediakan serta 

cabang rumah sakit tujuan. 

- Cek NRM 

 Setelah memilih jadwal pelanggan akan di 

hadapkan pada formulir data reservasi, jika 

pasien sudah terdaftar cukup memasukkan 

NRM untuk memunculkan data pasien secara 

otomatis, jika pasien belum terdaftar (pasien 

baru) maka formulir reservasi harus diisikan 

secara penuh dan akurat. 

- Kirim  

Dalam proses kirim beberapa orang akan 

mendapatkan notifikasi Email diantaranya 

adalah : 

a) Pembuat reservasi itu sendiri, 

b) Operator Reservasi, 

c) Ka. Bag FO, 

d) Perwakilan dari Sales dan Marketing. 

Hal ini untuk memastikan bahwa reservasi 

online sukses dan di terima oleh beberapa 

orang di atas sebagai media komunikasi dan 

supervisi terhadap sistem manajemen rumah 

sakit. 

 

2) E-Konsultasi 

 

 

 

Isi 

Subyek 

Isi Pesan 

Konsultasi 
Kirim 

Publikasi 

/ Tidak 
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- Subyek merupakan identifikasi awal perihal E-

Konsultasi untuk memudahkan operator 

dalam meng identifikasi perihal E-Konsultasi. 

- Isi Pesan, merupakan detail atau pokok 

bahasan dari E-Konsultasi tersebut. 

- Publikasi/ Tidak, hal ini untuk melindungi 

privasi pelanggan/ pasien yang ingin di 

publikasikan atau tidak perihal E-Konsultasi 

tersebut. 

- Kirim, dalam proses kirim beberapa orang 

akan mendapatkan notifikasi Email diantaranya 

adalah : 

a) Pembuat E-Konsultasi itu sendiri, 

b) Operator E-Konsultasi, 

c) Perwakilan dari Sales dan Marketing. 

Hal ini untuk memastikan bahwa E-Konsultasi 

tersebut sukses dan diterima oleh beberapa 

orang di atas sebagai media komunikasi, 

koordinasi dan supervisi terhadap jawaban 

yang akan di berikan kepada pelanggan / pasien 

tersebut. 

Untuk fitur lainnya bersifat sederhana hanya 

diperlukan operator / administrator untuk 

input data artikel, profile dokter maupun 

jadwal dokter, sehingga alur proses bersifat 

statik dan tidak diperlukan alur proses. 
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a. Install Sistem Operasi dan Webpanel pada Server 

Setelah melakukan pemilihan server yang akan 

digunakan untuk membangun sistem Digital Marketing 

selanjutnya adalah melakukan installasi sistem 

operasi pada server tersebut, dan sistem operasi 

yang digunakan adalah Linux Sistem CentOs 7. 

Varian distro dari linux Centos ini mempunyai 

keunggulan bahwa Centos juga mengeluarkan sistem 

Webanel Hosting yang lengkap sehingga 

memudahkan dalam membangun online sistem. 

Sistem operasi Centos 7 merupakan sistem operasi 

yang gratis dan dapat di download pada laman situs 

resmi Centos yaitu 

https://www.centos.org/download/. 

Dan untuk Centos Webpanel dapat di download pada 

https://www.centos.org/download/. 

Cara installasi keduanya ada pada masing-masing 

laman, tinggal mengikuti manual yang sudah di berikan 

oleh masing-masing laman situs diatas. 

b. Membuat Website dan Aplikasi Android 

Software Aplikasi Yang Diperlukan: 

Dalam pembuatan website diperlukan beberapa 

software atau aplikasi untuk mendukung dalam 

pembuatan website diantaranya adalah: 

1) WinScp 

Merupakan aplikasi untuk upload/download ke server 

dengan mengunkan protokol FTP. Aplikasi WinSCP 

sangat diperlukan untuk melakukan pembuatan 

https://www.centos.org/download/
https://www.centos.org/download/
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website baik dalam membuat sebuah file, edit 

maupun hapus file pada server, aplikasi WinSCP harus 

ter-install pada PC pembuat website. 

2) Notepad++   

Notepad++ merupakan software yang dibutuhkan 

untuk melakukan pembuatan/edit isi text file baik 

berupa text dengan ekstensi PHP, HTML, Java Script 

maupun file lainnya. Aplikasi Notepad++ harus di-

install pada PC pembuat website. 

3) Bootstrap 

Bootstrap merupakan framework yang dapat 

membantu untuk sebuah design website yang dinamis, 

dan sudah multi-platform sehingga dapat digunakan 

pada tampilan pc desktop/laptop maupun tampilan 

pada gadget (mobile). Bootstrap template dapat di 

download pada laman situs official bootsrap di 

https://getbootstrap.com/ 

4) Android Studio 

Merupakan software untuk membuat aplikasi 

Android, software Android Studio harus ter-install 

pada PC/Laptop pembuat aplikasi. 

5) Putty 

Putty merupakan aplikasi untuk console server dengan 

menggunkan protokol ssh maupun telnet, aplikasi ini 

harus ter-install pada PC/Laptop pembuat website. 

Selain dipergunakan untuk console server aplikasi ini 

juga dapat digunakan sebagai baca log aktivitas pada 

server. 

Setup Akun Centos Webpanel 

https://getbootstrap.com/
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Setelah install sistem operasi Linux Centos 7 dan 

Centos Webpanel selanjutnya adalah setup akun pada 

Centos Webpanel Hosting. 

1) Setup Network Interface 

Dalam melakukan setup Network Interface pada 

server diperlukan aplikasi Putty untuk melakukan 

setup, dan setup yang diperlukan adalah setup pada 

interface dengan menggunakan IP Publik yang di 

dapatkan dari ISP atau perusahaan penyedia jasa 

Internet di atas. 

2) Setup Hostname 

Hostname merupakan identifikasi nama host 

server, sehingga server kita dapat di identifikasi 

dengan mudah oleh global network atau internet, 

biasanya hostname menggunkan nama subdomain, 

misal server.suryahusadha.com. 

3) Setup User Account 

Tambahkan user account pada Centos webpanel, 

dan isikan formulir sesuai data yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu. 

4) Setup Name Server IPs. 

Dalam melakukan setup Name Server IPs 

diperlukan IP Publik yang kita dapatkan dari ISP 

diatas. 

5) Setup DNS Zone 

3) Upload Website 

Upload file website yang sudah jadi pada server 

menggunakan WinSCP dengan user dan password 

akun yang sudah dibuat di atas dengan username 
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“test” dan password “5WsLvceo” pada folder 

public_html. Setelah semua file ter-upload dengan 

sukses maka akan muncul tampilan website yang 

sudah di buat dengan menggunkan link 

suryahusadha.com seperti di bawah. 

4) Pembuatan API 

API atau Access Point Interface merupakan 

jembatan untuk menghubungkan antara aplikasi 

android dengan database sistem, database yang di 

hasilkan adalah dalam bentuk format Json text, 

sehingga membuat aplikasi Android terasa cepat 

dalam response aplikasi. 

Pembuatan API menggunakan bahasa 

pemrograman PHP yang dapat mengakses 

database website maupun sistem management 

rumah sakit, PHP diperlukan untuk menampilkan 

database dengan query SQL ke database dan 

merubahnya dalam bentuk format Json text, 

sehingga database dapat diakses melalui link yang 

di buat. 

5) Pembuatan Aplikasi Android 

Dalam membuat aplikasi android kita memerlukan 

software Android Studio yang sudah di install pada 

PC atau Laptop, setelah dijalankan maka akan 

muncul halaman untuk mendesain tampilan 

aplikasi Android, serta program logic untuk 

mengolah data API yang telah disediakan. 

6) Upload Playstore 
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Dalam proses upload aplikasi Android ke 

Playstore, diperlukan sebuah akun Google 

Developer yang dapat di buat pada laman situs 

https://play.google.com/apps/publish/signup/. 

Akun developer Google Play consel merupakan 

akun berbayar dan setiap tahunnya harga dapat 

berubah sewaktu-waktu. 

2. Bekerja sama dengan Halodoc dan Gojek/Uber/Grab 

dalam Delivery Service Medicine (Layanan Gratis Antar 

untuk obat ke rumah pasien) Gratis, untuk 

mempermudah dan menurunkan waktu tunggu antraian 

obat. 

3. Health Information and Education, memberikan 

pendidikan dan informasi yang terbaru kepada masyarakat 

dengan menyiapkan informasi kesehatan melalui media 

sosial (Instragram, Facebook, Majalah Halo Surya). 

 

Dari hasil penerapan digital marketing yang telah dilakukan 

reservasi online menunjukkan hasil yang baik dan melebihi 

target yang diinginkan sebelumya oleh manajemen. 

Dalam kurun waktu 6 bulan minat pelanggan akan Reservasi 

Online adalah 941 dengan rata-rata perbulan 157 pasien 

(52%) yang melakukan reservasi online dengan total 

kunjungan perhari rata-rata 300 pasien di rawat jalan. Dan 

efisiensi waktu yang dapat di lakukan pasien ketika melakukan 

dengan mobile web application = 64 menit. Sedangkan untuk 

Farma Delivery sejak 6 bulan yang menggunakan pelayanan ini 

sebanyak 541 pasien denga rata-rata perhari 90 pasien. 

https://play.google.com/apps/publish/signup/
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa Halo Doc dapat diterima 

dengan baik oleh pelanggan setia Surya Husadha Hospital.  

 

Dan untuk konsep Health Education and Information jika 

dilihat dari hasil pencapaian sosial media, Surya Husadha 

dapat disimpulkan pelan dan pasti mencapai grafik kenaikan 

jika dibanding dengan rumah sakit yang setipe di kawasan Bali. 

Pengembangan ini tidak sampai disini, kedepannya RSU Surya 

Husadha akan menggunakan E-Wallet untuk mempermudah 

pelanggan dalam melakukan traksaksi secara aman. 

 

FOTO-FOTO KARYA LOMBA 
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