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Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi sebanyak 260
juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Untuk meningkatkan
kualitas kesehatan penduduk dengan jumlah populasi sebesar itu tentunya tidak mudah.
Seiring dengan berjalannya waktu muncul program-program dan inovasi-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 di bidang kesehatan dan 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 I-2017 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 inspirasi bagi
innovator dalam negeri lainnya untuk terus berkarya untuk kemajuan
dunia kesehatan Indonesia, menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia
Sehat!
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang karena anugerah dari-Nya
kami dapat menyelesaikan buku berjudul “50 Karya Inovasi Kesehatan Terbaik IndoHCF Innovation Awards I-2017” tepat pada waktunya. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.
Buku “50 Karya Inovasi Kesehatan Terbaik IndoHCF Innovation Awards I-2017” merupakan kumpulan karya inovasi kesehatan terbaik dari ajang IndoHCF Innovation Awards I-2017
yang terbagi kedalam 5 kategori yaitu : Inovasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA), Alat Kesehatan, E-Health dan kreasi seni promosi kesehatan.
IndoHCF Innovation Awards I-2017 merupakan ajang inovasi anak
bangsa yang diikuti oleh 194 peserta dari seluruh negeri ini. Ajang inovasi
kesehatan ini sekaligus membuktikan bahwa banyaknya karya inovasi dalam negeri tidak kalah dengan karya para innovator luar negeri.
Melalui buku ini , diharapkan dapat menjadi media agar Karya Inovasi &
Kreasi di bidang kesehatan dapat mendorong laju pertumbuhan Industri
& Pelayanan Kesehatan dalam mendukung terwujudnya Indonesia Sehat.
Sampai jumpa di IndoHCF Innovation Awards II-2018!

i

Tim Juri
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
dr. Budi Sylvana, MARS
dr. Ratna Rosita Hendardji, MPHM
Dr. dr. Tri Wahyu Murni Sulisetyowati, Sp.B., Sp.BTKV(K)
Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.OT
dr. Adib Abdullah Yahya, MARS
Kategori Inovasi Program KIA
dr. Lukas Cucong Hermawan, M.Kes
dr. Adang Bachtiar, MPH, D.Sc
dr. Ina Hernawati, MPH
dr. Budihardja Singgih, DTM&H, MPH
dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, M.Si, MH.Kes

Kategori Inovasi Alat Kesehatan
drg. Arianti Anaya, MKM
Agus Komarudin, ST., MT.
Prof. dr. Amin Subandrio W. Kusumo, Ph.D, Sp.MK
Prof. dr. H. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS
dr. A. Cristina Sandjaja, M.Kes, MM
iii

Tim Juri
Kategori Inovasi E-Health
Prof. dr. Alex Papilaya, DTPH
dr. Daryo Soemitro, Sp.BS
Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D
Prof. Dr. dr.Tauhid Nur Azhar, M.Kes, Msi.Med, IBRO

Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Kesehatan
Dra. Herawati Hana, MA
drg. H. Naydial Roesdal, M.Sc, PH, FICD
dr. Ernanti Wahyurini M.Sc
dr. Broto Wasisto, DTPH, MPH
Elly D. Luthan

iv

Daftar Isi
Kata Pengantar
Tim Juri
10 Karya Terbaik Inovasi SPGDT Pra-RS

i
iii

1.
2.
3.
4.

2
8
12
16

5.
6.
7.
8.
9.
10.

TEMS (Tulungagung Emergency Medical Service)
si pena emas melalui brigade siaga bencana (bsb)bantaeng
si cepat ambulans hebat kota semarang
sensasi silet (sentuhan Satu Aplikasi Sistem Layanan
Emergency Terpadu)
PSC 119 Kota Surakarta
integrasi psc 119 mataram emergency medicalservice &
pariwisata ntb
Layanan Ambulans Udara Aceh
Si Slamet tracking Emergency And Ambulance Ready
SISTEM JEJARING KEGAWATDARURATAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH DI JAKARTA (JAKARTA CARDIOVASCULAR CARE UNIT
NETWORK SYSTEM)
Registrasi Ambulans Aceh

1

20
28
32
36
40
44

10 Karya Terbaik Inovasi Program KIA

49

1.

50

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bergandengan Tangan Menyelamatkan Ibu & bayi Baru
Lahir di Kab. Tangerang
Gema Siaga
Garpu
Rindu KIA
SMS Bunda Cerdas
Sipamandaq
implemetasi Sistem Rujukan Timbal Balik yang Bermutu
dari tenaga kebidanan dan spesialis obgyn di ppk i surya
sumirat dan rs st. borromeus
Ayo Wujudkan Gema Susi
Pas Catin
Gerakan Semanggi

56
60
62
68
70
74
78
82
88

Daftar Isi
10 Karya Terbaik Inovasi Alat Kesehatan

91

1.

92

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Black Box VL-Scope Inovasi Video-Laryngoscope, kualitas
mercy seharga panci
postwec (power stand up wheelchair v3.0)
niva (non-invasive vascular analyzer), sistem deteksi
dini penyakit kardiovaskular untuk pencegahan penyakit
jantung & stroke
Solusi Deteksi Dini Gangguan Fungsi Ginjal Dengan Renograph Terpadu
customized total knee replacement (TKR)
Prototype Produk Implan Stainless Steel 316L
Inovasi Implan Glaukoma, Desain berbahan Polymethyl
-Methacrylate
EGONATOR, Rancang Bangung Prothesis Lengan Untuk Tuna
Daksa berbasis Rapid Prototyping
ORTHOSA, Orthosis untuk penderita Cerebral Palsy Spastik
EGFR Split Scan Kit

10 Karya Terbaik Inovasi e-Health
1. Lacak Malaria
2. Merealisasikan Pemrosesan Data Kesehatan Keluarga
(Kesga) Program Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH)
dari 0% menjadi 100%
3. Emergency Medical Information Systems
4. DETEKSI DINI PENYAKIT KARDIOVASKULER Menggunakan SENSOR
PHOTOPLETHYSMOGRAM
5. MESES JAMUR, SMS Panjang Umur
6. SMART Medical Record DENGAN MEMANFAATKAN e-KTP BERBASIS MICROCONTROLLER YANG TERINTEGRASI DENGAN DATABASE
7. Indonesia STEMI, Manajemen Data Sindroma Koroner Akut
berbasis Aplikasi Web Online
8. TrustMedis
9. Homemedika.com

96
100
104
108
112
116
129
124
128

133
134
138
142
146
152
158
162
170
174

Daftar Isi
10. HEWS DBD (HEALTH EARLY WARNING SYSTEM DBD) KOTA SEMARANG

10 Karya Terbaik Inovasi Kreasi seni Promosi
Kesehatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Promosi 10 Pesan Pedoman Gizi Seimbang melalui Seni dan
Lagu Anak
1000 Jamban untuk Roro Jomplang
Edan-edanan Nginceng Wong Meteng
Parodi Stop Merokok
Topeng Bondres Penyuluhan HIV AIDS
Paman Dokter dan Makan Siang Teman Diki
Gerakan Cuci Tangan RSUP DR. Karyadi
Cuci Tangan Punokawan
Gayung Bersambut Promosi kesehatan dalam video
tAri Peduli Sampah

180

185
186
190
194
198
202
206
210
212
214
216

10 karya terbaik
kategori inovasi
spgdt pra-rs
(Sistem Penanganan gawat Darurat Terpadu Pra-Rumah Sakit)
Terbaik i

TEMS
(Tulungagung emergency medical service)

terbaik ii

si pena emas melalui brigade siaga bencana (bsb)
bantaeng

terbaik iii

si cepat ambulance hebat kota semarang

terbaik iv

sensasi silet
(sentuhan Satu Aplikasi Sistem Layanan Emergency Terpadu)

psc 119 kota surakarta

terbaik vi

integrasi psc 119 mataram emergency medical
service & pariwisata ntb

terbaik vii

Layanan Ambulance Udara Aceh

terbaik viii

Si Slamet Tracking Emergency and Ambulance
Ready

terbaik ix

SISTEM JEJARING KEGAWATDARURATAN JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH DI JAKARTA
(JAKARTA CARDIOVASCULAR CARE UNIT NETWORK SYSTEM)

terbaik x

Registrasi Ambulance Aceh
1

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

terbaik v

TEMS
(Tulungagung Emergency Medical Services)
Peringkat Terbaik i
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung
TIM TEMS
RSUD Dr. Iskak Tulungagung

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Permasalahan terkait penanganan kegawatdarutan di Kabupaten
Tulungagung cukup beragam yaitu:
Tingginya angka kematian dalam
perjalanan menuju rumah sakit
(dead on arrival) akibat kecelakaan,
disebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam pertolongan pertama. Tingginya angka morbiditas dan
mortalitas akibat serangan jantung,
dan belum adanya panggilan kegawatdaruratan yang terintegrasi di
Kabupaten Tulungagung.

gung bersama RSUD dr. Iskak berinisiatif menciptakan sistem Tulungagung Emergency Medical Services
(TEMS)/PSC. Sistem ini memberikan layanan kegawatdaruratan baik
medis maupun non-medis melalui
call center.

Setelah implementasi TEMS, sejumlah perbaikan pelayanan berhasil dicapai, yaitu penurunan angka
dead on arrival 50%, penurunan angka morbiditas penyakit jantung dari
676 menjadi 271, dan penurunan
Guna memecahkan permasala- angka mortalitas penyakit jantung
han pelayanan kegawatadaruratan dari 68 menjadi 32 pasien. Selain itu,
pra-rumah sakit, Bupati Tulunga- call center TEMS/PSC terintegrasi
2

dengan Kepolisian, BPBD, Damkar, tahun 2015 tentang Sistem PenangPMI dan Puskesmas.
gulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT) di Kabupaten TulungaUntuk menjamin keberlanjutan
gung, mengembangkan software seTEMS, Bupati Tulungagung menecara mandiri dan integrasi dengan
tapkan Peraturan Bupati nomor 29
kegawatdaruratan non-medis.

Metode & Proses Kerja
Masyarakat dapat menghubungi
0355-320119 untuk mendapatkan
layanan kegawatdaruratan. Profil pelayanan sebagai berikut:

watdaruratan non-medis yang
berada di Polres Tulungagung.
Command centre mendapatkan
dispatch dari call center yang berada di RSUD dr. Iskak, sehingga
apabila terjadi kecelakaan Tim
PHC akan tiba di lokasi kejadian
bersamaan dengan kepolisian.
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1. Call Center
Terdiri dari petugas call taker
dan dispatcher. Petugas call taker
menerima telepon dan memberikan pertanyaan sesuai panduan, 4. Badan Penaggulangan Bencana Daerah
menggunakan aplikasi. Petugas
BPBD mengendalikan Pusat
dispatcher bertugas mencari banPengendalian Operasi untuk ketuan tim PHC melalui GPS. Tim
jadian bencana dan pemadam kePHC yang terdekat akan ditubakaran. Semuanya mendapatkan
gaskan. Data dari penelpon akan
dispatch dari call center.
ditransfer ke Tim PHC melalui
aplikasi Android.
5. Tim Syndroma Koronaria
Akut (SKA)
2. Pre-Hospital Care (PHC)
Memberikan manajemen kegTim PHC menerima perintah
awatdaruratan kardiovaskuler.
dari dispatcher melalui aplikasi
Tim bergerak dengan koordinasi
Android. Selama memberikan
Tim PHC maupun fasilitas kesepertolongan Tim PHC terkoorhatan di Kabupaten Tulungagung.
dinasi dengan Call center baik
Bagi yang jarak tempuhnya jauh
data, gambar maupun video,
dari RSUD dr. Iskak, di arahkan
dikirim dengan aplikasi Android.
ke fasilitas kesehatan yang ter3. Command Center
dekat dengan instruksi terapi
Memberikan pelayanan kegadari tim SKA.

mANFAAT
Bagi masyarakat:
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sakit.
1. Dapat mengakses panggilan ke- 2. Petugas dapat memberikan pertolongan sejak di masyarakat,
gawatdaruratan medis maupun
didalam ambulance sampai rumah
non-medis dengan satu nomor
sakit sehingga masa emas pasien
telepon 0355-320119 atau 119.
dapat tercapai.
2. Mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan lebih cepat, tepat, Bagi pengambil kebijakan (maaman dan profesional sejak dari najemen Rumah Sakit, Pemerintah Daerah dan DPRD):
lokasi kejadian.
3. Mendapatkan pelayanan telemed- 1. Hasil evaluasi TEMS/PSC bisa
menyediakan bahan perencanaan
icine dengan menggunakan fasiliuntuk pengembangan dan pemetas call center.
liharaan dan operasional pera4. Mendapatkan pelayanan pre-hoslatan medis dan non-medis lebih
pital care (PHC) beserta ambumudah karena dengan sistem ini
lance emergency.
lebih fokus dan lebih jelas dalam
5. Mendapatkan pendidikan dan
penggunaannya.
pelatihan pertolongan kegawat2. Memberikan pelayanan kegawatdaruratan bagi masyarakat awam.
daruratan yang lebih luas kepada
6. Menurunnya angka kematian
masyarakat.
pra-rumah sakit akibat kecelakan 3. Tersedia data secara lengkap dan
sebesar 50% dan angka kematian
berkala sehingga lebih mudah dan
akibat serangan jantung dari 68
tepat untuk mengambil kebijakan
orang menjadi 32 orang.
dan keputusan.
7. Jaminan keamanan dan kesela- 4. Menyediakan bahan perencanaan
matan (safe community).
tahapan pembangunan bidang
kesehatan di Kabupaten TulungaBagi petugas:
gung yang lebih jelas dan berbasis
1. Petugas medis dapat mengetahui
bukti (evidence-based policy)
riwayat kesehatan pasien sejak
awal sebelum datang ke rumah 5. Terciptanya safe community, masyarakat mendapatkan jaminan
sakit, sehingga dapat dipersiapkan
keamanan, keselamatan terhatempat, alat maupun petugas sedap kegawatdaruratan medis dan
belum pasien datang di rumah
non-medis.
4

Implementasi
Pelayanan Tulungagung Emergency Medical Services (TEMS)/PSC telah
banyak dijadikan bahan studi banding dari Kabupaten/Kota di Indonesia. Beberapa kali diundang sebagai pembicara di kementerian kesehatan,
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Provinsi NTB. Bahkan ada Kabupaten di Kalimantan yang mengundang untuk mereplikasi
program ini.
Uraian
Angka kematian dalam perjalanan menuju rumah sakit (dead on arrival) akibat
kecelakaan
Angka Morbiditas akibat penyakit jantung
Angka Mortalitas akibat penyakit jantung
Pelayanan Call Center
Pelayanan kegawatdaruratan pra-rumah
sakit

Sebelum
Inovasi
(2014)

Setelah
Inovasi
(2015)

12

6

676
68
Belum ada

271
32
Tersedia

Belum ada

Tersedia

-

Jumlah yang dilayani oleh tim PHC
Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan
ambulance pra-rumah sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan
Gawat Darurat

-

Rata-rata
5 - 15 menit
707

35

5

78,87

81,97

Keunggulan
•

•

TEMS mengutamakan ketepatan
dan kecepatan dalam pelayanan •
pra-rumah sakit.
Terintegrasi dengan Polres, BPBD,
Damkar dan Dinas Kesehatan •

beserta 31 ambulance Puskesmas.
Panggilan kegawatdaruratan medis
dan non-medis menjadi satu nomor panggilan.
Waktu tangap pelayanan yang cepat
5
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Response Time tim PHC datang ke lokasi

maka masa emas untuk penanganan pasien dapat dilaksanakan sehingga dapat menurunkan angka
kematian dan atau kecacatan.
•
Ruangan command center

•

•

Radio komunikasi digunakan untuk melakukan komunikasi tambahan apabila terjadi situasi ko-

munikasi telepon tidak ada jaringan.
Dilengkapi dengan GPS yang berguna untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan dan posisi ambulance
yang terdekat dengan lokasi kejadian
sehingga lebih cepat datang ke lokasi
untuk memberikan pertolongan.
Penanganan
kegawatdaruratan
medis ditolong oleh tim PHC rumah sakit atau tim PHC puskesPenanganan di ambulance
mas. sementara kegawatdaruratan
non-medis ditangani oleh Polisi atau BPBD maupun damkar. Tiga pilar tersebut merupakan tim PHC dari Tulungagung Emergency Medical Services
(TEMS)/PSC.

kelemahan
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

•

Program Tulungagung Emergency Medical Services dengan call center 0355320119 atau 119 masih belum diketahui semua masyarakat.

•

Koordinasi dengan jejaring safe community (PSC) dan lintas sektoral
masih perlu dimaksimalkan sehingga perlu dilakukan pertemuan secara
berkala (bulanan) untuk membahas permasalahan dan solusi demi kelancaran program.

6

Ruang Command CenterPSC 119 Tulungagung
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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SI PENA EMAS MELALUI BRIGADE
SIAGA BENCANA (BSB) BANTAENG
Peringkat Terbaik iI
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Bantaeng
Satgas Brigade Siaga Bencana Kab. Bantaeng
PSC 119 Bantaeng

PENJELASAN SINGKAT
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Pada tahun 2008 status dan derajat kesehatan di Kabupaten Bantaeng masih rendah, dimana AKI,
AKB, Kasus Gizi Buruk, Insidensi
Penyakit Berbasis Lingkungan dan
Angka Mortalitas menunjukkan
besaran yang tinggi. Hal ini disebabkan karena 4 terlambat yang
diakibatkan oleh kondisi geografis
dan topografis wilayah sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan masih minim. Selain itu
mindset masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pengetahuan tentang BHD juga masih rendah.
Dengan di bentuknya BSB dengan sistem jemput bola dan mobile
pada tahun 2009 dalam kurun wak8

tu 8 tahun terakhir telah berhasil
meningkatkan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat dimana indikator status kesehatan di Kabupaten
Bantaeng menunjukkan peningkatan yang signifikan dan dapat dilhat
juga dari perbaikan infrastruktur
yang mendukung kelancaran akses
pelayanan kesehatan sehingga 4
terlambat bisa diatasi, peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan yang
terampil di bidang ke emegencian,
mindset masyarakat berubah terhadap arti penting kesehatan dan
peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan di Kabupaten
Bantaeng.
Kerjasama dari stakeholder yang

terkait dapat berjalan baik di mana tidak ada ego sektoral dan dapat
bekerja dengan saling bersinergi. Selain itu terjalin kerjasama yang baik
juga antara legislatif dan eksekutif terkait penganggaran.

Metode & Proses Kerja
1. Menghadirkan sarana pelayanan
Puskesmas bisa fokus pada asdengan sistem jemput bola dan
pek promotif dan preventif.
mobile 7 x 24 jam di bagi dalam 5. BSB berperan sebagai pengatur
3 shift yang dapat menjangkau
lalu lintas sistem rujukan kareseluruh wilayah Kabupaten
na tim BSB melakukan triase/
Bantaeng.
pemilahan kasus.
2. Menyiapkan tenaga kesehatan 6. Meningkatkan sistem informaterampil dan sarana ambulance
si kesehatan melalui tanggap
yang representatif.
darurat melalui Call Center 119
3. Pelayanan satu atap yang dilakuBantaeng dimana masyarakat
kan secara solid, serentak,
bisa menghubungi 7 x 24 jam
bersinergi dan terkoordinasi
dan memperoleh pelayanan dari
antara beberapa stakeholder datim BSB dengan response time
lam hal tanggap darurat (tidak
berdasarkan zonasi lokasi.
ada ego sektoral).
7. Melatih masyarakat melalui
4. Pelaksanaan kegiatan rujukan
MFR/BHD dalam meningkatkan
pasien oleh BSB tanpa dikerespon awal penanganan kasus
nakan biaya (GRATIS) sehingga
kegawatdaruratan.

mANFAAT
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1. Pencapaian target MDGs dapat
bisa di perpendek menjadi 15
terlaksana dengan baik yang
menit dari 25 menit dengan didilanjutkan dengan target pentambahnya 4 satelit BSB.
capaian SDGs.
4. Mindset masyarakat awam be2. Masyarakat menjadi mudah
rubah menjadi paham tentang
mendapatkan akses pelayanan
BHD.
7 x 24 jam dengan adanya Call 5. Koordinasi stakeholder semakin
Center 119 Bantaeng .
kuat (Dinkes, RSUD, Dinsos,
3. Response time pelayanan BSB
Satpol PP dan Damkar, BPBD,

.Polres, PMI dan Orari).
6. Semakin kuatnya dukungan Legislatif terkait dengan penganggaran.

Implementasi
Tahun 2016:
1. Pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberian pertolongan pertama kepada kasus – kasus emergency dengan melakukan pelatihan
Bantuan Hidup Dasar kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di setiap desa dengan harapan ada tindakan awal yang
dilakukan oleh masyarakat kepada korban sebelum tim BSB tiba di
lokasi.
2. Membuka 4 BSB satelit (Loka, Campagaloe, Marina, Banyorang) untuk memperpendek response time dari 25 menit menjadi 15 menit
3. Penambahan armada ambulance BSB untuk memperlancar akses
pelayanan kesehatan.
Tahun 2017 :
Sementara berjalan Pelatihan BHD bagi Guru dan siswa SMA (PSC 119
Bantaeng Go to School) dengan tujuan guru dan siswa memiliki ilmu
dan keterampilan terkait BHD.

Keunggulan

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Dari cakupan program:
• Penurunan Angka Kematian Ibu tahun 2012-2016 menjadi nol persen
kasus.
• Penurunan Angka Kematian Bayi tahun 2013-2016 menjadi nol persen kasus;
• Bebas kasus gizi buruk dari tahun 2011-2016;
• Kejadian penyakit berbasis lingkungan menurun;
• Angka umur harapan hidup meningkat menjadi 72.5 tahun dari tahun 2012.
• Program BSB Bantaeng dapat direplikasi karena hampir semua komponen terdapat di setiap daerah terutama SDMK terampil kegawatdaruratan.
• PSC 119 Bantaeng (satgas BSB) menjadi role model nasional dalam pembentukan dan pengembangan PSC.
10

Kelemahan
•
•
•

Kegiatan sehari-hari belum ditunjang dengan penggunaan IT bebasis GPS..
Rencana tindak lanjutnya perencanaan pengadaan GPS dan pelatihan
tenaga terampil dalam penggunaan GPS.
Dalam aspek kelembagaan dan peraturan BSB Bantaeng masih berstatus
Perbup. Rencana tindak lanjutnya akan ditingkatkan statusnya menjadi
Perda kabupaten sehingga apabila terjadi suksesi kepemimpinan program ini bisa tetap berlangsung.

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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Si Cepat Ambulance
Hebat Kota Semarang
Peringkat Terbaik iII
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi Jawa Tengah | Kota Semarang
Hanif Pandu Suhito
Kota Semarang

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Si Cepat Ambulance Hebat adalah salah satu inovasi layanan kesehatan Kota Semarang dalam penanganan situasi kegawat daruratan medis,
kegawatan daruratan maternal dan kehamilan, kecelakaan. Layanan profesional ini selalu siap sedia 24 jam non-stop, dan gratis dengan didukung 5
(lima) unit mobil ambulance berspesifikasi gawat darurat grade II , serta
11 (sebelas) orang tenaga dokter umum, 25 (dua puluh lima) orang tenaga bidan, 25 (dua puluh lima) orang tenaga perawat, 25 (dua puluh lima)
orang supir, 5 (lima) orang tenaga operator dan 4 (empat) orang tenaga
administrasi.
Si Cepat Ambulance Hebat juga didukung dengan penggunaan aplikasi
berbasis web dan Android yang mumpuni serta nomor call center 1500132 agar dapat memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat
Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang di masa mendatang akan
menambah jumlah armada menjadi 32 unit ambulance yang akan ditempatkan di seluruh kecamatan di Kota Semarang.
12

Metode & Proses Kerja
Masyarakat
menghubungi
1500 132

Operator Call
Center

Tim Si Cepat
Ambulance
Hebat

Penjemputan & Penanganan Medis

RS
Tujuan

mANFAAT
Si Cepat Ambulance Hebat sangat membantu masyarakat dalam pelayanan pra-rujukan pada situasi kegawatdaruratan medis, ibu hamil dan
bayi baru lahir serta kecelakaan. Karena didukung oleh SDM terlatih maka
penanganan pasien juga dapat dilakukan dalam perjalanan dari lokasi kejadian sampai dengan Sarana Pelayanan Rujukan yang dituju, sehingga potensi kematian dan kecacatan akan semakin berkurang (support life saving).

Implementasi
Perbandingan sebelum dan sesudah implementasi:
Keterangan
Pelayanan Pra-Rujukan
Masyarakat Mengakses
Ambulance
Biaya Pelayanan Gawat
Darurat

Sebelum
Tidak Ada

Sesuai tarif
RS

SDM Mobil Ambulance

Hanya Sopir

Sulit

Tidak Ada

Layanan Berbasis IT

Tidak Ada

ResponseTime Penanganan
Gawat Darurat

Tidak
Diketahui

Gratis
Dokter Umum, Perawat,
Bidan & Sopir profesional
Terintegrasi dengan RS, PMI,
dan sektor lain
Terintegrasi dengan Sistem
Informasi Tempat Tidur RS
& Puskesmas Online, juga
support dengan berbasis
Android
Maksimal 30 menit sampai
lokasi
13
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Layanan Terintegrasi

Sesudah
Tersedia 24 Jam
Cukup hubungi call center
1500 132

Keunggulan
•

•

•

•

kelemahan

Layanan berbasis Teknologi In- • Belum bergabung dengan layanan
formasi, dengan didukung aplikasi
NCC 119.
Ambulance Hebat (berbasis web • Unit armada Mobil ambulance
& Android) serta aplikasi Ketdan tenaga pendukung masih terersediaan Tempat Tidur Rumah
batas.
Sakit & Puskesmas online.
• Organisatoris belum berbenMobil ambulance gawat darurat
tuk UPT (Unit Pelaksnaa Teknis)
grade II disertai dengan SDM
Daerah.
yang profesional pada setiap Tim
(Dokter, Perawat, Bidan, dan sopir) yang telah mengikuti pelatihan BLS (Basic Life Support),
ACLS (Advance Cardiac Life Support), BCLS (Basic Cardiac Life
Support).
Kemudahan dalam mengakses
layanan cukup hubungi 1500132
dari semua operator telekomuniOperator Call Center
kasi, dan operator layanan selalu
siap 24 Jam.
Dilengkapi radio komunikasi untuk menunjang layanan penanganan pasien dan memperoleh informasi dari berbagai sumber di Kota Semarang.

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Aplikasi Si Cepat di Android

14

Informasi ketersediaan tempat tidur RS Kota Semarang

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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SENSASI SILET

(Sentuhan Satu Aplikasi Sistem Layanan Emergency
Terpadu)
Peringkat Terbaik iV
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi Bangka belitung | Kabupaten Bangka
PSC 119 Sepintu Sedulang Kab. Bangka
Dinas Kesehatan Kab. Bangka

PENJELASAN SINGKAT
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Hadirnya PSC 119 SS Kabupaten
Bangka memberikan solusi bagi permasalahan Kesehatan di Kabupaten
Bangka, terutama yang disediakan berupa aplikasi Android. Hanya dengan
satu sentuhan saja permasalahan kegawatdaruratan di Kabupaten Bangka dapat ditangani dengan cepat dan
tepat. Aplikasi Android PSC 119 adalah One Stop Service Penanggulangan
kegawatdaruratan medis pra fasyankes, dengan paradigma baru pelayanan
publik, agar lebih efektif dan efisien.
Sebelumnya, warga harus menghubungi ke HP atau no telepon PSC
119, sehingga warga terkena biaya atau
16

pulsa untuk mendapatkan layanan
gawat darurat. Sekarang dipastikan
dengan aplikasi Android PSC 119,
warga cukup klik satu kali, operator
call center PSC 119 akan langsung
menghubungi sehingga warga tidak
perlu resah dikarenakan pulsa yang
tidak cukup untuk memanfaatkan
layanan ini.
Sebelumnya, jika ada kasus lakalantas, kebakaran, tenggelam, penanganan kasus bersifat sektoral di
masing-masing satuan kerja. Sekarang dipastikan, hanya dengan satu
sentuhan operator call center PSC
119 Kab. Bangka, keluhan warga akan

terkirim langsung ke Android instansi terkait secara bersamaan, sehingga
layanan lebih komprehensif. Selain itu,
beberapa fasilitas yang ada di dalam
Aplikasi Android PSC 119 Bangka

adalah data ketersediaan tempat tidur kosong di rumah sakit, puskesmas rawat inap, stok ketersediaan
kantung darah dan nomor telepon
penting lainnya.

METODE & pROSES kERJA
1. Masyarakat menginstal aplikasi
yang meminta bantuan untuk
Android PSC 119 Bangka dari
memverifikasi permintaan bantuGoogle Play.
an dan mendapatkan data mas2. Masyarakat membuka aplikayarakat yang meminta bantuan
si dan mengaktifkan GPS pada
dan kasus yang dialami.
smartphone.
6. Jika memang terjadi kasus gawat
3. Untuk meminta bantuan masdarurat maka operator akan meyarakat cukup mengklik tombol
neruskan permintaan bantuan
pilihan Ambulance, Damkar, Polibeserta lokasi kejadian, nama
si, Tagana, Bidanan sesuai kasus
masyarakat serta kasus yang diyang dialami.
alami, ke satuan kerja terkait.
4. Pesan permintaan bantuan akan 7. Operator (agent) memberikan
terkirim ke server PSC 119 Kabupanduan kepada masyarakat dapaten Bangka yang akan ditandai
lam memberikan pertolongan
dengan bunyi sirine.
pertama pada kasus kegawat5. Operator (agent) PSC 119 akan
daruratan medis.
menghubungi balik masyarakat

mANFAAT
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1. Masyarakat Kabupaten BangUPT PSC 119 melalui aplikasi
ka baik yang miskin atau kaya
Android dan call center 119 SS
mendapat kepastian pelayanan
Kab. Bangka.
Gadar Pra Fasyankes yang cepat 2. Masyarakat mendapatkan kedan ekonomis. Ketika mereka
pastian informasi tempat tidur
mengalami sakit gawat darurat
di antara 3 rumah sakit dan 4
di rumah, di tempat kerja, sekopuskesmas ranap yang ada di
lah, dan lain-lain, sudah ada fasilKabupaten Bangka, serta keitas yang bisa digunakan yaitu

pastian informasi tentang ketersediaan kantung darah di
UTD, melalui aplikasi Android
PSC 119 SS.
3. Masyarakat mendapatkan jaminan layanan terpadu dalam
penanggulangan kasus lakalantas, kebakaran, tenggelam atau
bencana.
4. Ibu

hamil

dengan

mudah

berkonsultasi kepada bidan
PSC 119, dengan menggunakan
aplikasi Android tanpa harus
keluar rumah, jika ada kondisi
kegawatan dari bumil, operator
call center akan menghubungi
bidan desa untuk minta mengunjungi rumah bumil tersebut,
aplikasi ini mengurangi risiko
kematian ibu.

Implementasi

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

1. Identifikasi masalah yang ada di
aplikasi Android PSC 119 mulai
pelayanan gadar pra fasyankes.
dilaksanakan dengan tugas dan
fungsi satuan kerja masing-masing
2. Koordinasi informal.
namun terpadu saat melaksanakan
3. Bulan Oktober 2014, mulai pempelayanan di lapangan, yaitu: unsur
buatan aplikasi Android PSC 119
pelayanan ambulance gawat darudan call center PSC 119 Kabupaten
rat oleh PSC 119 Kab. Bangka,
Bangka, dan memasukkan aplikasi
unsur pengamanan (Kepolisian),
ke Google Play yang bisa diunduh
unsur penyelamatan, (misal pemasyarakat secara gratis.
madam kebakaran, tagana, dll).
4. Bulan Desember 2014, Pemanfaatan ruangan khusus sebagai ru- 8. Bulan Januari 2015, penguatan jejaring dengan melakukan kerjasaang call center PSC 119 yang ada di
ma dengan seluruh puskesmas
kantor UPT PSC 119 Kab. Bangka.
rawat inap, Pustu, Polindes, klinik
5. Bulan Desember 2014, melatih
swasta, dokter dan bidan praktek
empat tenaga operator call center.
swasta.
6. Bulan Desember 2014, membuat
9. Bulan Februari 2015, peluncuran
Standard Pelayanan Minimal dan
aplikasi Android dan call center
Standard Operating Procedure untuk
PSC 119 Kabupaten Bangka oleh
semua pelayanan yang tercantum
Bupati Bangka.
di dalam aplikasi Android PSC 119
10. Bulan Juni 2016, PSC 119 SS Kab.
Kab. Bangka.
Bangka terintegrasi dengan NCC
7. Bulan Januari 2015, Pemanfaatan
18

119 Kemkes RI Bulan November
2016, aplikasi Android PSC 119
SS Kab Bangka digunakan untuk

layanan terpadu di Jasa Raharja.

Fitur Peta pada Aplikasi

Ambulance PSC 119

Keunggulan
•
•
•
•

Aplikasi dan pelayanan yang diberikan gratis.
Tidak dikenakan biaya panggilan.
•
Lokasi dan nomor handphone
masyarakat yang meminta bantuan •
terdeteksi.
Mendapatkan data informasi keter- •
sediaan tempat tidur rumah sakit,

data nomor penting, berita dan
artikel dalam satu aplikasi.
Dilayani oleh perawat, bidan, dokter dan tim penolong yang terlatih.
Support ambulance sampai ke rumah sakit.
Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tanggap.

kelemahan
•

Aplikasi Android
19
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Aplikasi Android memerlukan waktu untuk mendapatkan koordinat
pengguna (masyarakat).

PSC 119 Kota
Surakarta
Peringkat Terbaik V
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi Jawa Tengah | Kota Surakarta
Erwan Subagyo
Kota Surakarta

PENJELASAN SINGKAT
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Pemerintah Kota Surakarta menetapkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2016 – 2021
adalah: “Terwujudnya Surakarta
sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju,
dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota
Surakarta menterjemahkan dalam
Misi:WARAS,WASIS,WAREG, MAPAN dan PAPAN (3WMP). Pembangunan bidang kesehatan menjadi
Misi yang pertama yaitu WARAS
yang bertujuan mewujudkan masyarakat Surakarta yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan
hidup yang sehat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat
20

yang optimal, teknologi informasi
menjadi salah satu tantangan menuju keterbukaan informasi publik
serta kemudahan dalam pelayanan
informasi.
Salah satu permasalahan pelayanan kesehatan yang selama ini

PSC 119 Kota Surakarta

banyak dikeluhkan masyarakat adalah belum adanya layanan yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat apabila mengalami kondisi
kegawatdaruratan medis. Meskipun
Pemerintah sudah meluncurkan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan
kesehatan menggunakan JKN sering kali mendapatkan penolakan/
diskriminasi di rumah sakit.

pelayanan kesehatan baik tingkat
primer maupun tingkat lanjut.

Sistem ini dapat menampilkan
informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit sesuai kelas secara
online dan real time. Sistim ini terhubung dengan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
sehingga update data dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu
melakukan input data. Selain itu,
sistem ini juga dapat menampilkan
Sistim Penanggulangan Gawat informasi ketersediaan darah di
Darurat Terpadu Kota Surakar- PMI Kota Surakarta secara real time.
ta menjadi salah satu inisiatif yang
kreatif dan inovatif karena merupakan terobosan yang berbeda
dengan yang telah dilakukan oleh
Kementerian Kesehatan dan Dinas
Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota lainnya. Sistem ini dibangun untuk menjembatani informasi antar semua sektor yang terlibat
dalam penanggulangan kegawatPenanganan transportasi pasien gawat darurat
daruratan terutama antara fasilitas

1. Januari 2015, Pembentukan Tim 3. Januari – Pebruari 2015, mengTeknis Penanggulangan Gawat
umpulkan referensi tantang SPDarurat dengan Surat KepuGDT.
tusan Kepala Dinas Kesehatan 4. Pebruari 2015, mengirimkan
nomor 440/1009/2015.
surat permohonan untuk im2. Januari 2015, Penyusunan Konplementasi SPGDT dan nomor
sep SPGDT Kota Surakarta.
akses 119 kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian
21
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METODE & pROSES kERJA

Kominfo dan PT Telkom Tbk.
5. Maret 2015, kaji banding ke SPGDT Kota Bandung.

likota nomor 16.C tahun 2015
tentang Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu.

6. Maret 2015, Jawaban dari Kementerian Kominfo, akses
119 sudah diserahkan kepada Kementerian Kesehatan.
Dari Kementerian Kesehatan,
tidak dapat memberikan jawaban pasti. Dari PT. Telkom Tbk
menjawab bahwa akses 119
terintegrasi dengan aplikasi SPGDT milik Telkom, dan untuk
memanfaatkan aplikasi tersebut biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, sehingga Pemerintah Kota Surakarta tidak
mampu.

14. 20 Juli 2015, Surat Keputusan
Walikota Surakarta nomor
441.05/37.4/1/2015
tentang
Pembentukan Tim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

7. Maret – April 2015, pembuatan
aplikasi dengan bekerja sama
dengan vendor.
8. Mei 2015, advokasi ke Pimpinan
Rumah Sakit.
9. Mei 2015, sosialisasi ke Tim IT
Rumah Sakit.
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

10. Mulai Juni 2015, proses bridging
aplikasi SPGDT dengan SIMRS
dan PMI.
11. Juni 2015, rekruitmen tenaga
call center.
12. Juni – Juli 2015, persiapan sarana dan prasarana call center
SPGDT.
13. 14 Juli 2015, Peraturan Wa22

15. 27 Juli 2015, Peresmian SPGDT
Kota Surakarta oleh Walikota
Surakarta.
16. 15 September 2016, membuat
Telaah Staf kepada Walikota
Surakarta tentang perlunya
dibentuk UPT Gawat Darurat.
17. Selama Agustus 2015 s/d Juni
2016, proses untuk mendapatkan akses 119 terus dilakukan.
18. Bulan Juni 2016, dari Kementerian Kesehatan berkunjung
ke Kota Surakarta karena call
center Kota Surakarta ditunjuk
sebagai PSC (Public Safety Center) untuk diintegrasikan dengan NCC (National Command
Center) dengan menggunakan
akses 119.
19. Tanggal 1 Juli 2016, PSC 119
Kota Surakarta diresmikan
oleh Meteri Kesehatan Republik Indonesia.
20. Mulai bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, aplikasi
SPGDT terus dievaluasi dan

dilakukan pengembangan un- 22. Masing-masing Rumah Sakit juga
tuk menyesuaikan dengan kemengembangkan out-put data
butuhan data dan ketersediaan
terintegrasi dari aplikasi tersedata dari SIMRS dan PMI.
but untuk di ruang pendaftaran
dan ruang tunggu rumah sakit
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sehingga masyarakat dapat seyang sudah terintegrasi dengan
cara langsung melihat data temaplikasi SPGDT sebanyak 12
pat tidur rumah sakit di Kota
Rumah Sakit dan 1 PMI. Rumah
Surakarta.
Sakit tersebut adalah :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSUD Dr. Moewardi
23. Untuk memperluas informasi
RS. Kasih Ibu
dalam aplikasi tersebut, maka
RS. Dr. Oen Surakarta
bekerjasama denga Dinas KoRS. PKU Muhammadiyah
munikasi dan Informatika, maka
Surakarta
aplikasi tersebut dapat dilihat
RS. Brayat Minulyo
oleh seluruh masyarakat denRS Panti Waluyo
gan mengakses spgdt.surakarRSUD Kota Surakarta
ta.go.id, solo_destination, atau
RSI Kustati
melalui Batik Solo TV yang
RS Tri Harsi
terpasang di Kantor KelurahRS Hermina Surakarta
an dan Kantor Kecamatan di
RS Jiwa Daerah Surakarta
seluruh wilayah Kota Surakarta.
RS Ortopedi Surakarta

mANFAAT
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1. Keterbukaan Informasi Ketditolak karena tidak ada tempat
ersediaan Tempat Tidur dan
tidur kosong.
Layanan Rumah Sakit
2. Menurunnya Tingkat KeluDengan adanya Aplikasi PSC 119
han Masyarakat akibat PeKota Surakarta, saat ini seluruh
nolakan Pihak Rumah Sakit
masyarakat Kota Surakarta dapat
Adanya keterbukaan informasi
mengakses data ketersediaan
ketersediaan tempat tidur rumah
tempat tidur dan fasilitas layanan
sakit membawa dampak posistif
rumah sakit secara real time. Masmenurunnya tingkat keluhan
yarakat tidak perlu lagi bingung
masyarakat terhadap pelayanan
akan ke rumah sakit dan takut
rumah sakit. Masyarakat semu-

la berprasangka bahwa rumah
sakit melakukan diskriminasi terhadap pengguna JKN terutama
masyarakat tidak mampu, dan
menganggap bahwa yang segera
dilayani rumah sakit adalah masyarakat yang mampu mebayar
tunai. Namun sekarang masyarakat mulai memahami bahwa
di rumah sakit juga ada rujukan
internal yang harus dilayani.
3. Adanya akses tunggal yang
mudah dan gampang diin-

gat
Hal ini akan memudahkan masyarakat apabila mengalami kondisi gawat darurat atau melihat ada
masyarakat yang membutuhkan
bantuan, maka dapat membantu
dengan menghubungi call center
PSC 119. Kode akses ini cukup mudah dan gampang dihafal.
Dan kedepan, masyarakat hanya
cukup menggunakan akses 119
apabila membutuhkan layanan
gawat darurat di seluruh wilayah
Indonesia.

Implementasi
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1. Akses tunggal 119. Nomor
akses 119 adalah nomor layanan
yang disedia oleh Kementerian Kominfo dan PT Telkom Indonesia untuk panggilan gawat
darurat medis. Nomor tersebut dapat diakses dari seluruh
wilayah Indonesia tanpa menggunakan kode area, bebas pulsa
dan dapat diakses dari telepon
selular maupun telepon rumah.
Kode akses tersebut tidak perlu
menggunakan kode area dengan
tujuan agar masyarakat mudah
menghafal dan mudah melakukan panggilan apabila terjadi
kondisi gawat darurat.
2. Informasi
Ketersediaan
Tempat Tidur Rumah Sakit.
Sebelum ada aplikasi PSC, banyak
24

sekali keluhan masyarakat terhadap akses pelayanan rawat inap di
rumah sakit. Masyarakat sering kali
merasa terombang-ambing pada
saat membutuhkan pelayanan
rumah sakit, namun ditolak dengan alasan tidak ada tempat tidur
kosong. Pindah ke rumah sakit
yang lain, sering kali juga mengalami penolakan dengan alasan yang
sama. Karena di era JKN ini, pengguna layanan rumah sakit menjadi
sangat melimpah. Dengan adanya
informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, maka
calon pengguna layanan rumah
sakit tidak perlu lagi bolak-balik
pindah rumah mencari tempat
tidur yang kosong. Mereka bisa

langsung menuju ke rumah sakit
yang masih tersedia tempat tidur
kosong sesuai dengan klas yang
diharapkan.
3. Informasi
Ketersediaan
Darah. Aplikasi PSC juga terhubung ke aplikasi informasi PMI
Kota Surakarta, sehingga ketersediaan bank darah di PMI dapat
dilihat di aplikasi tersebut secara
real time. Masyarakat yang membutuhkan donor darah, dapat
memanfaatkan informasi pada
aplikasi tersebut sehingga darah
yang dibutuhkan dapat segera
diperoleh.
4. Panduan Penanganan Kegawatdaruratan. Pada saat ada
panggilan masuk ke PSC 119,
petugas call center akan melakukan investigasi cepat tentang
jenis kejadian, tempat kejadian,
jumlah korban dan kondisi korban. Berdasarkan hasil invertigasi
tersebut, petugas call center akan
memberikan panduan kepada si
penelepon tentang pertolongan

pertama yang harus dilakukan
sesuai dengan algoritma kasus
yang terdapat dalam aplikasi tersebut sampai datangnya
bantuan petugas medis apabila
diperlukan.
5. Pengiriman
Ambulance
dan Tim Medis. Apabila berdasarkan hasil inverstigasi perlu
dikirimkan Tim Medis dan ambulance, maka petugas call center akan segera menghubungi
tim medis dan ambulance untuk
segera meluncur ke lokasi dengan informasi jumlah korban dan
kondisinya. Selain itu petugas call
center juga akan menghubungi
rumah sakit terdekat yang masih
tersedia fasilitas pelayanan berdasarkan informasi pada aplikasi
PSC. Informasi tentang jumlah
dan kondisi korban akan dikirim
ke rumah sakit yang dituju, sehingga pada saat korban sampai di
rumah sakit dapat segera ditangani.

•
•
•

Telah terintegrasi dengan NCC 119 Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.
Aplikasi PSC 119 Kota Surakarta telah terintegrasi dengan 12 Rumah
Sakit dan 1 PMI. Data yang ditampilkan adalah data real time yang dikirimkan langsung dari aplikasi SIM RS Rumah Sakit dan aplikasi PMI.
Agent PSC 119 adalah perawat terampil yang memiliki sertifikat PPGD,
sehingga memiliki kompetensi untuk memandu masyarakat yang men25
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Keunggulan

galami kegawatdaruratan medis untuk melakukan pertolongan pertama
sebelum petugas medis datang.

kelemahan
•

•

•

Belum stabilnya koneksi antara NCC 119 dan PSC 119. Masih sering
terjadi gangguan yang berupa panggilan dengan suara yang tidak jelas
sehingga petugas call center PSC 119 tidak bisa menindaklanjuti panggilan
tersebut. Kendala tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kementerian
Kesehatan dan sudah ditindaklanjuti oleh PT. Telkom.
Biaya untuk berlangganan akses koneksi tersebut juga cukup mahal.
Berdasarkan evaluasi data statistik, panggilan gawat darurat yang masuk
belum banyak. Sehingga jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan kurang seimbang. Hal ini mungkin terjadi karena layanan gawat
darurat PSC 119.
Belum tersosialisasi secara luas kepada masyarakat. Untuk itu perlu
dilakukan sosialisasi yang lebih kuat kepada masyarakat agar masyarakat
yang membutuhkan dapat memanfaatkan layanan tersebut. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun dilakukan juga oleh
instansi terkait terutama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian.

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Petugas call center PSC 119 Solo
26

Tim PSC 119 Kota Solo

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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INTEGRASI PSC 119 MATARAM
EMERGENCY MEDICAL SERVICE
DAN PARIWISATA ntb
Peringkat Terbaik VI
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi nusa tenggara barat | Kota mataram
Wahyu Gribaldi
RSUD Kota Mataram

PENJELASAN SINGKAT
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Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Pulau Lombok telah dikenal sebagai
destinasi wisata kelas dunia, hal ini dibuktikan dengan diakuinya Lombok
sebagai WORLD HALAL TOURISM. Jumlah kunjungan wisatawan NTB cukup tinggi, pada tahun 2016 kunjungan mencapai 3 juta kunjungan. Kegiatan
wisata memaparkan wisatawan pada risiko kesehatan yang khusus (diare,
alergi, perlukaan, penyakit dekompersi, dll).
PSC 119 Mataram yang berlokasi di daerah wisata harus mengantisipasi kebutuhan kesehatan tersebut dengan melakukan pengenalan, edukasi
dan integrasi dengan dunia pelaku wisata NTB. Diharapkan PSC 119
Mataram ikut berperan memajukan dunia wisata NTB dengan menciptakan rasa aman dan nyaman.
Kegiatan Integrasi PSC 119 MEMS dengan dunia pariwisata meliputi:
• Meningkatkan akses wisatawan terhadap layanan gawat darurat
28

•
•
•

Perawatan di tempat & pengawalan medis
Transport ke fasilitas yang yang sesuai
Pusat Pelayanan Kesehatan yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan
wisata.

metode & proses kerja

1. Memperluas akses dunia
wisata terhadap 119
• Promosi 119
papan
reklame di tempat strategis
pariwisata.
•

•

•

Pengenalan 119 dan Pelatihan pengenalan kegawatdaruratan dan tatalaksana
awal pada guide.

Melakukan MoU dengan
Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies 2. Pencegahan perlukaan
(ASITA) cabang NTB
Melakukan pengawalan medis
Melakukan MoU dengan
bagi rombongan wisatawan.
Perhimpunan Hotel dan 3. Tatalaksana
awal
dan
Restoran Indonesia cabang
evakuasi
NTB.
Tatalaksana dan perawatan bagi
MoU dengan Hotel di Kota
Mataram.

•

Iklan 119 melalui radio.

•

Pelatihan pada karyawan
hotel di Mataram dan sekitarnya untuk pengenalan

tamu hotel yang mengalami
sakit. Di sini jika ada tamu hotel yang sakit, maka resepsionis
akan menghubungi119. Tim 119
yang terdiri dari dokter atau
perawat akan datang ke hotel
untuk memeriksa tamu hotel.
29
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•

nomor call center 119, pengenalan dan tatalaksana
awal kegawatdaruratan.

Jika dirasa bisa diatasi di tempat maka pasien akan diberi pengobatan
dan perawatan di tempat, akan tetapi jika kondisi tidak memungkinkan untuk ditatalaksana di tempat maka penderita akan dievakuasi ke
RSUD Kota Mataram untuk ditatalaksana lanjut.
4. Tatalaksana lanjut
RSUD Kota Mataram sebagai tempat bernaung PSC 119 Mataram
Emergency Service melengkapi peralatan dan tenaga ahlinya sehingga
bisa mengakomodir kebutuhan pariwisata antara lain:
• Adanya dokter ahli yang lengkap
• Adanya unit hyperbaric chamber untuk antisipasi kasus kasus kegawatdaruratan medis akibat penyelaman.

manfaat
Terciptanya rasa aman dan nyaman wisatawan selama berkunjung di
NTB diharapkan membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

implementasi
•
•
•

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

•
•
•

Sudah ada MoU PSC 119 MEMS dengan ASITA dan PHRI wilayah
NTB.
Telah melakukan kegiatan pelatihan dan pengenalan 119 kepada 5
hotel di Mataram dan sekitarnya.
Telah melakukan pelatihan pertolongan pertama kepada pramuwisata
dalam acara pelatihan & sertifikasi pramuwisata yang dilakukan oleh
dinas pariwisata Provinsi NTB.
Melakukan perawatan pasien di hotel.
Melakukan evakuasi wisatawan yang mengalami decompresion sickness
dan dilakukan terapi decompresion di unit hyperbaric chamber RSUD
Kota Mataram.
Melakukan evakuasi udara.

Keunggulan
•
•
•
30

Spesifik kepada dunia pariwisata.
Meningkatkan akses terhadap layanan medis bagi wisatawan.
Menekankan pada usaha promotif dan tatalaksana awal sehingga me-

nekan angka kecacatan dan kematian.

kelemahan
•
•

Kendala bahasa dari petugas.
Cakupan yang masih terbatas.

Pelatihan BHD bagi karyawan hotel

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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Layanan Ambulance
Udara Aceh
Peringkat Terbaik VII
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi Aceh | Kota Banda Aceh
Ainal Mardhiah, SKM, M.Si
Kota Banda Aceh

PENJELASAN SINGKAT
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Prioritas reformasi kesehatan
salah satunya adalah meningkatkan dan memeratakan pelayanan
kesehatan yang bermutu bagi masyarakat di daerah terpencil dan
kepulauan dengan berbagai rencana aksinya sehingga diharapkan
pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan dasar semakin terpenuhi
dan masyarakat di wilayah terpencil
dan kepulauan akan terjamin kesehatannya. Salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah
rujukan kesehatan,
merupakan
suatu sistem pelimpahan tanggung
jawab timbal balik terhadap satu
kasus penyakit atau masalah kes32

ehatan secara vertikal (dari unit
yang lebih mampu menangani), atau
secara horisontal (antar unit-unit
yang setingkat kemampuannya).
Provinsi Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia dengan
beberapa kepulauan dan daerah
yang mempunyai jarak tempuh
jauh dari pelayanan kesehatan atau
rumah sakit tipe A sehingga akses
untuk dijangkau masyarakat masih
belum memadai.
Transportasi ambulance udara
adalah metode evakuasi tercepat
untuk mengangkut pasien kritis
atau rujukan dari satu rumah sakit
ke rumah sakit lainnya yang memi-

liki fasilitas memadai untuk semua dis ini bertujuan agar pasien dapat
kebutuhan pasien tersebut, terbang tertolong dengan cepat untuk
jarak jauh dengan bantuan tenaga menyelamatkan nyawanya.
medis yang berkualitas. Evakuasi me-

metode & proses kerja

6. Crew & awak kabin menuju
kab/kota (lokasi pasien)
7. Pesawat landing, crew melakukan assesmen ulang.

Petugas penyambutan pasien

Evakuasi pasien ke Banda Aceh
• -/+ 30 menit sebelum landing
di SIM , tim penjemput (PSC
33
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Proses Kerja
Tahapan Kegiatan
1. Pasien dirujuk oleh dokter ru- 1. Dokter/penjab di kabupaten/
kota menghubungi Penjab Memah sakit pemerintah setempat
dis RS UZA (Tim Skrining Medengan kriteria pasien Gawat
dis) menginformasikan tentang
Darurat yang dibuktikan dengan
kondisi atau keadaan umum
dokumen yang telah disepakati.
pasien yang akan dievakuasi.
2. Melengkapi dokumen data pasien dan menyerahkan ke kru 2. Persetujuan medis layak atau
pesawat MAF.
tidak layak terbang oleh
Penjab RSUZA (tranportable/
3. Pasien dirujuk dengan menggutreatable).
nakan pesawat MAF.
Skrining, Penanggu4. Penyerahan pasien ke RS ruju- 3. Tim
ng-jawab
Kesiapan Tempat
kan dilakukan oleh tim medis.
(Koordinator Lapangan) MAF
5. Menverifikasikan dokumen pa& PSC 119.
sien oleh petugas UPTD P2KK
Dinkes Aceh untuk pertanggu- 4. PSC 119 (crew jemput/antar)
ke SIM (mobil operasional).
ngjawaban keuangan.
5. Crew sudah berada di SIM dengan time limit 90 menit (sejak
persetujuan dari tim medis
RSUZA).

119 P2KK ACEH) telah siaga
di bandara.
•

Pesawat landing, over handle
pasien dari pesawat transport
ke RSU DZA (crew tetap mendampingi)

•

Serah terima di IGD RSUDZA,
Tim PSC 119 kembali ke markas.

Penanganan oleh pramugari

manfaat
Berdasarkan letak geografis, pelayanan ambulance udara perlu dilaksanakan untuk mendukung pelayanan
rumah sakit khususnya merujuk korban/pasien dari daerah-daerah terpencil (kepulauan) dan daerah yang
mempunyai jarak tempuh jauh dari
sarana kesehatan yang memadai, pePemindahan pasien dari pesawat ke ambulance
layanan ambulance udara akan melayani seluruh elemen masyarakat baik perorangan atau secara kelompok
di wilayah Aceh khususnya daerah kepulauan/terpencil dan atau kabupaten
kota yang memiliki bandara.

implementasi
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan sejak tahun 2014 sampai sekarang telah melaksanakan pelayanan rujukan menggunakan Ambulance Udara,
hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil
dan wilayah jarak jauh dari pelayanan kesehatan apabila mengalami keadaan
gawat darurat. Dinas Kesehatan membuat kesepakatan kerjasama untuk
mewujudkan layanan rujukan melalui penerbangan medis yang diperuntukkan bagi daerah transportasi sulit dan daerah korban bencana dengan kondisi
gawat-darurat, tertuang dalam MoU dengan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel
34

Abidin sebagai tempat rujukan dan Perusahaan Penerbangan yaitu Mission
Avation Fellowship (MAF) sebagai ambulance udara rujukan yang berlaku selama setahun dan akan diperpanjang setiap tahun berikutnya.

Keunggulan
•
•

Sangat mendukung pelayanan rumah sakit khususnya merujuk korban/pasien
dari daerah-daerah terpencil (kepulauan) ke sarana kesehatan yang memadai (RS Tipe A) lebih cepat.
Pelayanan ambulance udara melayani seluruh elemen masyarakat baik perorangan atau secara kelompok di wilayah Aceh khususnya daerah kepulauan/
terpencil sehingga dapat menyelamatkan nyawa korban gawat darurat.

kelemahan
•

Memerlukan dana yang besar dalam merujuk pasien gawat darurat yang berada di wilayah kepulauan atau terpencil.

Ambulance siaga di lapangan udara
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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Si Slamet Tracking
Emergency and
Ambulance Ready
Peringkat Terbaik VIII
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi Jawa Tengah | Kota Batang
Nuridin
PSC 119 Si Slamet

PENJELASAN SINGKAT
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Walaupun PSC 119 Si Slamet Kabupaten Batang telah didukung oleh 2
Unit Ambulance PSC 119 Si Slamet dan 30 unit ambulance jejaring serta
185 tenaga kesehatan dokter, perawat dan bidan terlatih yang tersebar
di semua Puskesmas yang menjadi jejaringnya yang siap setiap saat menerima tugas lewat SMS broadcast dari system sms gateway SPGDT 119
Kabupaten Batang. Namun demikian komunikasi data pelaporan kejadian gawat darurat dari berbasis text dan voice memiliki keterbatasan tidak dapat menggambarkan situasi dan lokasi kejadian secara jelas, hal ini
dapat mengurangi waktu tanggap (response time) pelayanan oleh karena
itu PSC 119 Si Slamet berupaya untuk mengembangkan aplikasi menggunakan teknologi informasi mutakhir yang dapat memangkas waktu tanggap (response time) kurang dari 10 menit.
Komunikasi Panggilan Gawat darurat hanya mengandalkan pada suara
suara telepon (by voice) mempunyai kelemahan diantaranya kurang mam36

pu menampilkan detail dari objek yang akan disampaikan secara sempurna , gambaran kegawatdaruratan dan determinasi lokasi yang disampaikan
oleh pemberi pesan seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama.

metode & proses kerja
Guna mengoptimalkan komunikasi
efektif, kelemahan komunikasi lewat
panggilan telepon (by voice) dalam focus grup diskusi bersama stakeholder
terkait dan nara sumber praktisi teknologi informasi melahirkan gagasan
menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan berupa citra
dan koordinat dalam istilah jurnalistik
popular “A Picture Speaks More than A
Thousand Words” Sebuah citra dapat
berbicara lebih dari seribu kata, Citra gawat darurat lebih efisien untuk
menggambarkan kondisi korban secara detil.
Pengembangkan aplikasi sistem informasi untuk memangkas response time
memanfaatkan teknologi mutakhir
Global Potition System tracking berbasis
sistem operasi Android untuk men-

girim data latitude dan longitude ke
server dan memanfaatkan Google
Maps API untuk pengembangan aplikasi WEB GIS.
Android yang bersifat open source
membuat pengembang perangkat lunak pada perangkat bergerak dapat
menambahkan layanan-layanan lain
pada perangkat bergerak berbasis
Android, Google Maps API menyediakan pustaka untuk pembangkitan
peta pada aplikasi Android. Pustaka
tersebut memiliki kelas-kelas untuk mengunduh dan mendapatkan gambar peta dan pilihan serta
kontrol terhadap gambar peta yang
ditampilkan pada aplikasi, mempertemukan lokasi kejadian kejadian
kegawatdaruratan medis dan ambulance ready dalam satu tampilan map.

Strategi penambahan fitur pengem- •
bangan aplikasi Si Slamet dengan GPS
sistem yang digunakan untuk memangkas response time dengan percepatan •
komunikasi data dengan cara:
• Melakukan percepatan determinasi
lokasi kejadian gawat darurat dengan •
mengirim koordinat lokasi kejadian.

Melakukan percepatan deteksi
kejadian gawat darurat dengan
pengiriman citra korban.
Melakukan
monitoring/tracking
semua unit ambulance dan ambulance motor.
Menampilkan marker lokasi kejadian dan marker tracking ambu37

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

manfaat

•

lance dalam satu dashboard aplikasi WEB GIS.
Mengintegrasikan aplikasi penunjuk jalan untuk memudahkan tenaga kesehatan di ambulance Si Slamet menuju lokasi kejadian.

implementasi
Hasil fokus grup diskusi para pemangku kepentingan pelayanan gawat
darurat di Kabupaten Batang pada
bulan Pebruari 2016 menghasilkan
kesepakatan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan
GPS untuk menunjang kinerja manajemen pelayanan yang efisien efektif
mudah dan murah dalam operasional
pelayanan Public Safety Center 119 Si
Slamet.

Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh
Public Safety Center di Indonesia baru
sebatas pemanfaatan komunikasi
data voice dan text, Public Safety Center 119 Si Slamet Kabupaten Batang
telah berhasil memberi warna baru
dengan menghadirkan layanan manajemen informasi pelaporan kejadian gawat darurat berupa citra dan
koordinat dalam satu dashboard WEB
monitoring ambulance tracking.

Keunggulan

kelemahan

Manajemen pelayanan gawat daruPelaporan sangat tergantung pada
rat menjadi lebih mudah cepat dan ketersediaan bandwith internet, akurakurat untuk menghadirkan tenaga asi GPS tergantung pada penerimaan
kesehatan dan atau ambulance menu- sinyal dari device yang digunakan.
ju lokasi kejadian gawat darurat yang
diaporkan.
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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Aplikasi Si Slamet di Android

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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SISTEM JEJARING KEGAWATDARURATAN JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH DI JAKARTA
JAKARTA CARDIOVASCULAR CARE UNIT NETWORK SYSTEM
Peringkat Terbaik IX
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat
RS Jantung Harapan Kita
Kota Jakarta Barat

PENJELASAN SINGKAT
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Sistem jejaring kegawatdaruratan kardiovaskular khususnya SKA (Jakarta Cardiovascular Care Unit Network System) dibentuk pada tahun 2011
untuk optimalisasi tatalaksana pasien IMA-EST di Jakarta. Sistem jejaring
ini akan memberikan pelayanan kardiovaskular yang terbaik bagi masyarakat dengan tujuan mampu menegakkan diagnosis dini pasien IMAEST serta memberi terapi awal yang tepat, dan merujuk pasien IMA-EST
dengan cepat untuk tindakan primary PCI atau strategi pharmaco-invasive
(terapi fibrinolitik dengan back-up tindakan invasif) tergantung waktu
tempuh pasien ke RS yang memiliki fasilitas PCI (PCI center).

metode & proses kerja
Pasien yang mengeluh nyeri dada/ ke dokter umum/puskesmas/RSUD/
rasa tidak nyaman di dada akan berobat RS Swasta/klinik atau langsung men40

ghubungi call center 119. Setelah pasien kontak dengan petugas medis,
maka petugas segera melakukan perekaman EKG 12 lead. Rekaman EKG
tersebut segera dikirim ke Heart Line
untuk dibaca oleh cardiologist yang
bertugas serta mendiskusikan diagnosis dan pilihan terapi reperfusi termasuk penentuan rujukan PCI center.
Pada pasien infark miokard akut disertai elevasi segmen ST (IMA-EST)
onset <12 jam, primary PCIakan direkomendasikan jika estimasi waktu
antara first medical contact (kontak
medis pertama) sampai tindakan kateterisasi <120 menit atau terdapat
kontraindikasi fibrinolitik. Jika es-

timasi waktu antara kontak medis
pertama dan tindakan katerterisasi
tersebut >120 menit, direkomendasikan pemberian segera terapi fibrinolitik. Semua pasien pasca terapi
fibrinolitik akan dirujuk ke PCI center. Pada pasien IMA-EST yang terapi fibrinolitiknya berhasil, angiografi
koroner akan dilakukan pada 24 jam
pertama, sedangkan PCI penyelamatan segera (rescue PCI) dilakukan
pada pasien yang terapi fibrinolitiknya gagal. Untuk menjemput dan
mengantar pasien, Heart Line dan
119 berkoordinasi dengan ambulance gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

manfaat
Manfaat utama dari sistem jejaring ini adalah mendeteksi dini pasien
IMA-EST di pra-rumah sakit atau Puskesmas sehingga pasien mampu
mendapat terapi awal yang cepat dan tepat serta mampu merujuk pasien
dengan cepat ke RS tujuan untuk tindakan pemasangan stent/ring (primary
PCI). Dan juga untuk kegawatan kardiovaskular lainnya yang membutuhkan tindakan seperti pemasangan TPM, tapping pericard, dan kegawatan
kardiovaskuler lain.

Sistem jejaring ini merupakan pilot project dari sistem jejaring kegawatan jantung nasional. Sistem ini mempunyai potensi besar untuk diaplikasikan di wilayah lain di Indonesia karena menggunakan sistem IT
yang sederhana, cakupan luas dan mudah serta berbiaya rendah. Secara
bertahap sistem jejaring ini tersebut akan diperluas aplikasinya di wilayah
Jabodetabek. Sistem ini juga sinkron dengan protokol kegawatan jantung
SPGDT Kemenkes.
41
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implementasi

Keunggulan
Keunggulannya adalah sistem transmisi EKG yang cepat dan penggunaan nomor telepon yang langsung diangkat oleh petugas SPGDT di
RS Harapan Kita (direct line) sehingga diagnosis IMA-EST bisa ditegakkan
dengan cepat dan pasien mendapat pertolongan yang tepat. Keunikannya
adalah tidak diperlukan peralatan canggih dan mahal untuk menjalankan sistem jejaring ini. Peralatan cukup menggunakan faksimili, WhatsApp,
BBM dan email yang digunakan untuk mengirim gambar EKG serta telepon yang direct line untuk berkonsultasi langsung dengan petugas SPGDT.

kelemahan
•
•

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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Belum banyak SDM yang terlatih untuk mendiagnosa dan pemberian
terapi awal secara cepat dan tepat untuk penaganan kasus IMA EST
di fasyankes primer
Belum tersebarnya PCI center yang ada di Jakarta dan sekitarnya,
serta kondisi kemacetan di Jakarta sehingga kendala oleh petugas SPGDT untuk koordinasi dengan PCI center terdekat

Leaflet informasi Instalasi Gawat Darurat

Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
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Registrasi Ambulance
Aceh
Peringkat Terbaik X
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS
Provinsi Aceh | Kota Banda Aceh
Dr. M. Fadhillah
Kota Banda Aceh

PENJELASAN SINGKAT
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Pemerintah Aceh melalui Instruksi Gubernur Aceh No.03/
INSTR/2016 tahun 2016 tentang
Pembentukan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Setiap Kabupaten/Kota diikuti dengan
Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Aceh Nomor: 360/1780/V/2016
tentang Pembentukan Public Safety
Center (PSC) di setiap Kabupaten/
Kota. sebagai Unit Pelayanan Ambulance Terpadu diharapkan dapat
meningkatkan kinerja yang selama
ini telah berjalan menjadi optimal
dan lebih dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya dapat
44

meningkatkan pelayanan gawat
darurat pra rumah sakit.
Dengan terbentuknya PSC diharapkan akan memberikan jawaban atas kasus-kasus yang terjadi
pada saat ini sehingga berdampak
menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat kasus
kegawatdaruratan pra-rumah sakit
untuk masyarakat di wilayah Aceh.
Dalam meningkatkan kapasitas
pelayanan pra-rumah sakit, PSC harus dapat merespon setiap panggilan ambulance dari masyarakat
dan pada saat ini masih banyak
kendala yang dihadapi antara lain:

keterbatasan ketersediaan mobil
ambulance yang memadai. Untuk
me-ngatasi kendala tersebut maka
PSC 119 P2KK Aceh melakukan
registrasi ambulance di Provinsi

Aceh, berguna sebagai jejaring PSC
dan memudahkan mobilisasi saat
ada kondisi kegawat daruratan medis dan non-medis.

metode & proses kerja
Program registrasi ambulance ini diadakan di seluruh kab/kota di Aceh,
dilakukan secara bertahap dengan menurunkan tim berjumlah minimal
3 orang ke setiap kab/kota. Program ini diselingi dengan pelatihan BHD
untuk supir ambulance.
Untuk awalnya dilakukan pengenalan tentang SPGDT, dilanjutkan dengan pelatihan BHD untuk supir dan untuk hari selanjutnya dilakukan pendataan ambulance dengan dua system, yaitu:
1. Sistem jemput bola: sistem ini dilakukan dengan mendatangi setiap
faskes yang mempunyai ambulance;
2. Sistem kumpul: sistem ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh
ambulance di halaman kantor Dinas Kesehatan atau tempat lain yang
memadai. Untuk selanjutnya dilakukan pendataan. Apabila ada yang tidak berkesempatan hadir atau sedang merujuk pasien baru dilakukan
pendataan langsung ke faskesnya.

manfaat

45
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1. Program registrasi ambulance ini
dampak baik akan penurunan
telah dirasakan langsung manangka kecacatan yang diakibatfaat nya oleh masyarakat Pidie
kan oleh kecelakaan lalu lintas
Jaya pada saat terjadinya gempa
di beberapa kab/kota yang telah
di Pidie Jaya. Dengan teregisdilakukan registrasi.
trasinya ambulance di Kab Pidie 3. Program ini memudahkan penJaya maka proses evakuasi dan
dataan dan peremajaan alat-alat
rujukan korban gempa bisa terkesehatan serta mobil ambumobilisasi dengan lancar, cepat
lance untuk penanganan pra-rudan tepat.
mah sakit
2. Program ini juga mempunyai 4. Dengan adanya buku registrasi

maka untuk layanan pra-rumah sakit dan intra-rumah sakit jadi terkoordinasi dengan baik sehingga SPGDT nya berjalan.

implementasi
Registrasi Ambulance Aceh sudah dilakukan di beberapa kabupaten/
kota di Aceh. Tahun 2012 dilakukan di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
Tahun 2014 di Kabupaten/Kota Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh
Jaya. Tahun 2015 di kab/Kota: Sabang, Bireuen, Aceh Selatan dan Subulussalam.Tahun 2016 di kab/Kota: Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Utara,
Langsa, Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh Tamiang dan Aceh Tengah. Total 18
kab/kota sudah dilakukan Registrasi Ambulance di Provinsi Aceh.

Keunggulan
Program registrasi ambulance merupakan salah satu program yang bisa
menjadikan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) menjadi
lebih efisien melalui pendataan yang baik dan sistem komunikasi yang
terbangun antara pre hospital dan intra hospital.
Dengan dilakukan registrasi ini semua ambulance terdata dalam satu
buku. Sehingga apabila terjadi kegawat-daruratan di suatu daerah, mudah
menggerakkan armada bantuan ke daerah yang bersangkutan.

kelemahan
Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Pengadaan ataupun penambahan unit aramada ambulance hampir setiap tahun ada, sehingga registrasi ambulance harus sering dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.
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Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Lembar data registrasi ambulance
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Kategori Inovasi SPGDT Pra-RS

Lembar data registrasi ambulance
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10 karya terbaik
kategori inovasi
program KIA
(Program Kesehatan Ibu & Anak)

Bergandengan Tangan Menyelamatkan Ibu dan
Bayi Baru Lahir di Kab Tangerang

terbaik ii

GEMA SIAGA

terbaik iii

garpu (gERAKAN pEDULI kELUARGA)

terbaik iv

RIndu KIA (jEJARING pEDULI kESEHATAN iBU & aNAK)

terbaik v

SMS Bunda Cerdas

terbaik vi

SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil

terbaik vii

Implementasi Sistem Rujukan Timbal Balik Yang Bermutu
dari Tenaga Kebidanan dan Spesialis Obgyn di PPK I Surya
Sumirat dan RS Santo Borromeus

terbaik viii

AYO WUJUDKAN GEMA SUSI DALAM PENURUNAN AKI & AKB SERTA
PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT BALONGBENDO

terbaik ix

Pas catin (Solusi Menciptakan Generasi Emas)

terbaik x

Gerakan Semanggi
49

Kategori Inovasi Program KIA

Terbaik i

Bergandengan Tangan
Menyelamatkan Ibu dan Bayi
Baru Lahir di Kab. Tangerang
Peringkat Terbaik i
Kategori Inovasi Program Kesehatan Ibu & Anak
Provinsi Banten | Kabupaten Tangerang
dr. Sri Indriyani
Dinas Kesehatan Kab. Tangerang

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Program KIA

Kematian yang terjadi di Kanifas serta dukungan dan konbupaten Tangerang berkaitan erat
tribusi masyarakat untuk mendengan:
jadi bagian dari upaya penyela1. Belum terlaksananya sistem rumatan ibu dan bayi baru lahir
jukan yang efektif dan efisien
di Kabupaten Tangerang masih
karena kurangnya komunikasi
sangat rendah.
dan koordinasi antar fasilitas
Tim Gerakan Penyelamatan Ibu
kesehatan, serta ketidakjelasan dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten
peran antar fasilitas kesehatan. Tangerang menerbitkan PerBup
2. Pelayanan
kegawatdaruratan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
ibu dan bayi baru lahir baik di Pedoman Pelayanan Rujukan Kegfasilitas kesehatan tingkat per- awatdaruratan Maternal dan Neotama maupun pelayanan lan- natal dengan 3 kegiatan utama: Penjutan secara komprehensif di guatan Tatakelola sistem rujukan
rumah sakit belum terkelola Kagawatdaruratan Maternal dan
dengan baik.
Neonatal, Peningkatan Kualitas Pe3. Kehamilan, persalinan dan masa layanan Kegawatdaruratan Mater50

nal dan Neonatal dan Peningkatan dan peningkatan akuntabilitas pubPeran Organisasi Masyarakat Sipil lik.
untuk pemberdayaan masyarakat

Metode & Proses Kerja
SOP.
Peningkatan Peran Organisasi
Masyarakat Sipil untuk pemberdayaan Masyarakat:
1. Ibu hamil dengan risiko tinggi
dan keluarganya mendapat pendampingan dari Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA).
yang ada di desa masing-masing,
2. Forum Peduli Kesehatan Ibu
dan Anak (FOPKIA) memberikan pendampingan kepada masyarakat termasuk penyiapan
pembiayaan,
3. Organisasi Masyarakat Sipil
memfasilitasi berbagai permasalahan yang timbul antara pemberi dan penerima pelayanan,
4. Penerapan Maklumat Pelayananan, memberi akses bagi
masyarakat untuk memberi
masukan/kritikan kepada pemberi pelayanan terhadap layanan
yang diterima.

mANFAAT
•

Terlaksananya jejaring rujukan
kegawatdaruratan maternal dan •
neonatal dan komunikasi 2 arah
antar fasilitas kesehatan dasar •

dan rujukan.
Skrining atau penapisan kasus
berjalan optimal.
Meningkatnya emergency response
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Program penyelamatan ibu dan
bayi baru lahir dilaksanakan sejak
16 Januari 2014 dengan sasaran
seluruh ibu hamil termasuk ibu
hamil risiko tinggi dan miskin, dengan melibatkan pihak pemerintah
dan swasta secara berkelanjutan.
Kegiatannya:
1. Menata sistem rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan,
2. Menyediakan peta kemampuan
rumah sakit dan alur rujukan,
3. Penggunaan teknologi informasi selama 24 jam dalam 7 hari
terintegrasi dengan Public Safety
Center (PSC) di Dinas Kesehatan,
4. Puskesmas mampu PONED
maupun RS PONEK berfungsi
optimal selama 24 jam selama
7 hari, implemetasi clinical govenance, kompetensi petugas
ditingkatkan dan bekerja sesuai

•

•

•
•

Kategori Inovasi Program KIA
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time dan kualitas pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di puskesmas dan rumah
sakit.
Meningkatnya jumlah puskesmas •
mampu PONED pada awal tahun
2014 sejumlah 14 menjadi 27 di
tahun 2015 dan 36 di tahun 2016
Meningkatnya jumlah persalinan
di puskesmas mampu Poned
dari 2.621 (2014) menjadi 4.370
(2015) dan menjadi 7.136 pada •
tahun 2016.
Terjadi penurunan kasus obstetric
yang dilayani di RSU Kabupaten. •
Meningkatnya tatalaksana kasus pra-rujukan maternal yang

dikirim ke RSU Tangerang (50,4
% dari total kasus pada tahun
2015 menjadi 73,5% pada tahun
2016).
Adanya pendataan dan pendampingan ibu hamil resiko tinggi
atau dengan masalah pembiayaan
oleh MKIA pada tahun 2014 sejumlah 81 kasus, tahun 2015 sejumlah 115 kasus dan tahun 2016
sejumlah 390 kasus.
Penerapan Maklumat Pelayanan
serta mekanisme umpan baliknya
di Puskesmas dan Rumah Sakit.
93 % responden menyatakan
puas terhadap pelayanan KIA
(Survei Kepuasan Pelanggan).

Implementasi
Forum peduli kesehatan ibu dan
anak serta organisasi profesi terkait
yaitu IBI, POGI, IDAI dan IDI. Peran
masing-masing pihak:
•
• Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas terlaksananya sistem
rujukan pada FKTP sampai
FKRTL serta pembinaan dan
pengawasan jejaring rujukan.
•

FKRTL, menjawab dan menerima rujukan, melakukan tatalaksana kasus secara komprehensif sesuai protap, meningkatkan
dan mempertahankan kualitas
pelayanan serta bersama-sama
dengan Tim Supervisi Fasilitatf

BPJS, memfasilitasi masyarakat
dalam mengakses keanggotaan BPJS, memperluas jejaring
kerjasama dengan fasilitas kesehatan, menerima dan menindaklanjuti keluhan terkait pembiayaan BPJS.
PMI, menyediakan akses informasi ketersediaan darah 24 jam
dan memastikan pelayanan kebutuhan darah 24 jam.
Organisasi profesi (IDI, POGI,
IBI, IDAI) bertugas menyusun
standar pelayanan medis sesuai
profesi, mengawasi dan membina anggota profesi, memberi
rekomendasi dan saran untuk
penempatan anggota serta pengambilan kebijakan.
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•

FKTP melakukan pertolongan pertama setiap kasus ke- •
gawatdaruratan maternal dan
neonatal serta berkomunikasi
dengan fasilitas tujuan rujukan
sesuai dengan protap yang su•
dah ditetapkan.

Kabupaten melakukan pembinaan kepada faskes jejaring di
bawahnya.

•

FOPKIA bertugas memberdayakan masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, melalui pendampingan kepada ibu hamil
terutama yang memiliki resiko
tinggi agar mendapatkan pe-

layanan sesuai standar serta
mendorong masyarakat miskin
mendapatkan akses pelayanan
kesehatan berkualitas maupun
jaminan pembiayaan kesehatan.

Keunggulan
•
•

Peraturan Bupati Tangerang merupakan regulasi pertama yang mengatur secara komprehensif tentang Tatakelola Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal
dan Neonatal di Provinsi Banten bahkan di Indonesia.
Penggunaan teknologi informasi (SMS Gateway, mobile Android, Whats App)
dan call center 24 jam 7 hari yang mencakup semua fasilitas kesehatan sejak
di pelayanan dasar hingga rujukan.

kelemahan
•

•

•
Kategori Inovasi Program KIA
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Kesadaran masyarakat tentang
kegawat-daruratan
maternal
neonatal masih kurang .
•
Masih banyak masyarakat yang
belum memiliki identitas kependudukan menyulitkan dalam •
pendampingan.
Belum optimalnya jumlah SDM,
sarana, dan kepatuhan petugas

dalam melaksanakan Prosedur
Tetap.
Kurangnya kualitas pelayanan dan
kompetensi bidan praktek mandiri dan klinik swasta.
Ketersediaan sarana prasarana
dan kemampuan SDM yang bervariasi antar rumah sakit swasta.

29 pihak telah berjejaring, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh
29 pihak terkait dan disaksikan oleh Bupati

Kategori Inovasi Program KIA
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gema siaga
Peringkat Terbaik iI | jUARA fAVORIT
Kategori Inovasi pROGRAM kESEHATAN iBU & aNAK
Provinsi sUMATERA uTARA | kABUPATEN pAKPAK bHARAT
Dame S. Barasa
Kabupaten Pakpak Bharat

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Program KIA

Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat membuat inovasi Gema
Siaga (Gerakan Pendampingan Selamatkan Ibu dan Anak dalam Keluarga) untuk mewujudkan pelayanan
kesehatan Ibu dan Anak yang lebih
baik dan dapat dirasakan langsung
oleh seluruh masyarakat. Dengan
adanya inovasi ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif dalam penurunan Angka Kematian
Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB).
Hasil inovasi yang dirasakan
langsung oleh masyarakat di mana
tingkat kunjungan ibu bersalin ke
puskesmas mengalami peningkatan. Jumlah persalinan di puskesmas
dapat kita lihat dari data tahun 2014
s.d tahun 2016 yaitu: Persalinan pada
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tahun 2014 di puskesmas: 0%, di
Rumah Sakit 6,1% dan di non-faskes
(rumah): 93,8% sedangkan pada tahun 2015 di puskesmas: 27% dan di
rumah sakit 28,9% dan tahun 2016
persalinan di puskesmas: 52,7%
dan di rumah sakit 34%. Dari data
tersebut dapat kita lihat peningkatan persalinan di puskesmas. Diharapkan untuk tahun – tahun berikutnya semua persalinan harus di
puskesmas (faskes). Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat
untuk bersalin di puskesmas (faskes) sudah mengalami peningkatan,
masyarakat juga sudah menyadari
manfaat bersalin di puskesmas bahwa kesehatan Ibu dan Anak lebih
terjamin karena ditolong oleh tim
kesehatan yang dilengkapi dengan

Alat Perlindungan Diri (APD), fasil- hat ibu tersenyum yang merupakan
itas yang bersih dan alat kesehatan harapan semua orang.
yang steril sehingga bayi lahir se-

Metode & Proses Kerja
Gema Siaga merupakan suatu
beranak wajib melapor ke bidan,
proses pelayanan terhadap seorang
karena sudah ada Nota Kesepaibu mulai dinyatakan positif hamil
katan antara Bidan dan Dukun
sampai bersalin sebagai berikut:
beranak.
1. Seorang ibu yang sudah dinya- 3. Setiap ibu yang akan bersalin
takan hamil langsung dianjurwajib dibawa oleh bidan desa
kan untuk mendaftar ke” SMS
ke puskesmas (Persalinan NorBUNDA” untuk mendapatkan
mal)
informasi tentang kehamilan
dan tips kesehatan sampai ber- 4. Petugas Kesehatan yang menemukan ibu hamil dengan komsalin.
plikasi kebidanan, merujuk ke
2. Seorang ibu yang akan bersalin
Rumah Sakit dengan menggudi dukun beranak maka dukun
nakan “ SIJARI EMAS “ .

mANFAAT
1. Persalinan tidak ada lagi dito- 4. Melalui “Ambulance Silotus“ anlong oleh Dukun.
tar jemput ibu hamil dari dan
ke Puskesmas atau Rumah Sakit
2. Melalui “SMS BUNDA“, seoterjamin.
rang ibu hamil mendapatkan
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informasi kehamilan dan tips 5. Meningkatkan jumlah persalikesehatan sampai melahirkan.
nan ke puskesmas dan rumah
sakit.
3. Melalui “ SIJARI EMAS” Kasus
kegawatdaruratan pada kehami- 6. Dokter, Bidan dan Perawat selan, persalinan dan Bayi Baru
makin terampil dalam penanLahir dapat tertangani dengan
ganan persalinan normal maucepat dan tepat.
pun dengan komplikasi.

Implementasi
1. Meningkatkan
kemampuan
na di puskesmas.
Dokter, Bidan dan Perawat 4. Tim Kesehatan siap 24 jam dadengan mengadakan pelatihan
lam penanganan persalinan di
penanganan kegawatdaruratan
puskesmas.
dalam persalinan
5. Ambulance Silotus dan Tim
2. Studi banding, magang tentang
Emergency siap antar jemput
Kesehatan Ibu dan Anak bagi
ibu hamil dan bersalin dalam
petugas kesehatan
24 jam.
3. Menambah sarana dan prasara-

Keunggulan
•
•

•
•
•

Deteksi dini kegawatdarurat
cepat diketahui
•
Dokter, Bidan dan Perawat
lebih terampil dalam penanganan kasus kasus persalinan.
Sistim Rujukan berjalan dengan
baik.
Pelayanan ambulance gratis bagi •
ibu hamil.
Ibu hamil mendapatkan informasi dan tips kesehatan secara

gratis.
Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
mendukung Kesehatan Ibu dan
Anak dengan meningkatnya
anggaran bidang kesehatan setiap tahun.
Adanya peraturan Bupati yang
mendukung Kesehatan Ibu dan
Anak.

Kategori Inovasi Program KIA

Kelemahan
•
•
•
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Jaringan telepon dan internet belum menjangkau seluruh daerah.
Kemampuan Petugas Kesehatan dalam penanganan Kesehatan Ibu dan
Anak belum merata.
Pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan khususnya Kesehatan Ibu dan Anak belum merata.

Ruang resusitasi bayi di Puskesmas PONED

Drill resusitasi bagi bidan di desa

Pelatihan penanganan asfiksia bagi bidan

Drill resusitasi pantung paru pada ibu hamil

Kategori Inovasi Program KIA

Peningkatan kapasitas aparatur dalam
motivasi petugas kesehatan.

Antar jemput ibu bersalin
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garpu
(gERAKAN pEDULI kELUARGA)
Peringkat Terbaik iII
Kategori Inovasi pROGRAM KESEHATAN iBU & aNAK
Provinsi Jawa TIMUR | KABUPATEN kEDIRI
dr. Agustinus Nugroho Pudji L.
Dinas Kesehatan Kab, Kediri

PENJELASAN SINGKAT
GARPU sebuah inovasi Pemerintah Kabupaten Kediri dengan tujuan
menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, mempercepat perbaikan gizi serta kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada 1000
hari pertama kehidupan.

Metode & Proses Kerja
Kategori Inovasi Program KIA

Dari hulu ke hilir, semua lintas sektor terlibat dalam upaya penurunan
Angka Kematian Ibu dan Bayi (ikut berperan serta dalam mendukung ibu
hamil menuju proses kehamilan yang aman).

mANFAAT
•
•
60

Persamaan persepsi tentang visi misi program pemerintah utamanya
kesehatan ibu dan anak.
Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan melibatkan lintas sektor.

Implementasi
•
•
•

MOU Kediri Raya: jejaring rujukan.
SMS Gateway Ibu Hamil.
•
E-Nutrition : sekolah secara
mandiri mengukur status gizi •
dilakukan siswa kemudian memasukkan dalam sebuah aplikasi
E-Nutrition sehingga langgsung
bisa dianalisis dan melakukan

Keunggulan
•

•

Masalah kesehatan tidak hanya •
menjadi tanggung jawab tenaga
kesehatan tetapi menjadi tanggu- •
ng jawab bersama.
Penggunaan Teknologi Informasi.

Deklarasi bersama “Kader Peduli Keluarga
menyelamatkan Ibu dan Bayi”

kelemahan
Penguasaan Teknologi Informasi
yang belum merata.
Masih ada komitmen stakeholder
yang belum tinggi.

Penerimaan penghargaan komitmen Daerah dalam
upaya penurunan AKI & AKB tahun 2015
Kategori Inovasi Program KIA

Konselling pada Ibu Hamil & Ibu Balita

intepretasi.
Drill Emergency: melatih petugas
dalam kegawatdaruratan
Buku KIA: penandaan stiker bila
ibu hamil risiko tinggi pada sampul buku KI, pemanfaatan buku
KIA (sebagai syarat masuk PAUD
/ SD).

Kelas motivator ASI, MP-ASI & Pembentukan KP-ASI
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riNDU kia
(jEJARING pEDULI kESEHATAN iBU & aNAK)
Peringkat Terbaik iv
Kategori Inovasi pROGRAM KESEHATAN iBU & aNAK
Provinsi DI Yogyakarta| KABUPATEN Kulon Progo
Drg. Hunik Rimawati, M.Kes
Kabupaten Kulon Progo

PENJELASAN SINGKAT
“Rindu KIA” adalah suatu sistem
pemantauan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi/anak dengan
menggunakan komunikasi lancar,
cepat dan tepat dari
berbagai
pihak di tingkat kecamatan dan
kabupaten dan stakeholder lain

melalui WA group atau telepon.
Hak ini bertujuan agar semua ibu
hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan
bayi/anak yang memerlukan rujukan karena kegawatdaruratan
dapat segera dirujuk dan dilayani
dengan cepat dan tepat.

METODE & pROSES kERJA
Kategori Inovasi Program KIA

1. Rindu KIA Kabupaten dibentuk
gulan, Girimulyo, Kalibawang, dan
di Kabupaten yaitu Rindu KIA
Rindu KIA Samigaluh.
Kulon Progo dan Rindu KIA Ke- 2. Rindu KIA Kabupaten berangcamatan dibentuk di dua belas
gotakan Kepala Bidang Kese(12) Kecamatan. Kecamatan denhatan Masyarakat, Kepala Seksi
gan dua (2) puskesmas menjadi
Kesehatan Keluarga, Pengelola
satu grup yaitu Rindu KIA Temon,
Program Kesehatan Ibu, PengeWates, Panjatan, Galur, Lendah,
lola Kesehatan Anak, Kepala Seksi
Kokap, Pengasih, Sentolo, NangJaminan Pemeliharaan Kesehatan
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5.
6.

7.
8.

pun SARA yang membuat ketidaknyamanan.
Di Rindu KIA bukan saling menyalahkan tetapi mencari solusi.
Anggota jejaring di sini menginformasikan dan menanggapi
terkait kasus yang perlu dibahas bersama ataupun kemudian
ditindaklanjuti sesuai kapasitas
dan kewenangan masing-masing,
sehingga permasalahan yang ada
segera dapat teratasi secara tepat dan cepat.
Hasil bahasan di tiap-tiap grup
setiap bulan direkap untuk dianalisis dan di evaluasi.
Pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pelaksanaan Rindu
Kia Kabupaten:
• Kesra Kabupaten : berperan
apa bila ada kasus yang memerlukan pembiayaan yang
melebihi plafon dari Jamkesda sementara orang tersebut
termasuk tidak mampu tapi
belum mempunyai BPJS dimintakan rekomendasi dari
Kesra Kabupaten untuk diajukan bantuan ke BAZDA.
• PMI: berperan apabila ada
kasus yang membutuhkan
darah dengan memberikan
informasi ketersediaan darah.
• Dinkes: berperan sebagai
konseptor, mediator, fasilita63
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dan Kepala UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jajaran
RSUD Wates terdiri dari dokter
spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perwakilan dari poli
kebidanan, IGD, ICU, NICU, ruang persalinan, ruang nifas, Kepala
Bidang Keperawatan Kebidanan
dan Seksi Kebidanan.
3. Anggota RINDU KIA tingkat Kecamatan terdiri dari Puskesmas
yaitu Kepala Puskesmas, semua
bidan, dokter umum, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)
swasta yang ada di wilayah Puskesmas, fasilitas kesehatan swasta yang disukai oleh masyarakat
wilayah Puskesmas, Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa. Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala
Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan
Keluarga, Pengelola Program Kesehatan Ibu, Pengelola Program
Kesehatan Anak, Kepala Seksi
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
dan Kepala UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jajaran
RSUD Wates terdiri dari satu
perwakilan IGD, ICU, NICU, ruang persalinan, ruang nifas, Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan dan Seksi Kebidanan.
4. Informasi yang disampaikan di
Rindu KIA berdasarkan etika, bukan bersifat tuduhan, fitnah mau-

tor, connector dan evaluator.
RSUD : berperan sebagai
penerima kasus rujukan,
memberi informasi tentang
ketersediaan tempat, kondisi pasien bila membutuhkan
bantuan tambahan darah.
• UPTD Jamkesda: berperan sebagai pemberi informasi tentang biaya yang bisa dijamin,
syarat-syarat yang dibutuhkan
dan membantu mencarikan
solusi tentang pembiayaan
bila pasien belum mempunyai
kartu jaminan dan termasuk
kategori kurang mampu.
9. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pelaksanaan Rindu Kia
Kecamatan:
• Camat : berperan sebagai motivator, fasilitator bila diperlukan, dan mendukung semua
kegiatan yang bertujuan untuk
pembangunan kesehatan di
wilayahnya.
• Koramil: berperan sebagai motivator, fasilitator bila diperlukan,
dan mendukung semua kegiatan
yang bertujuan untuk pembangunan kesehatan di wilayahnya terutama dalam akselerasi
penurunan AKI dan AKB.
• Kapolsek : berperan sebagai motivator, fasilitator bila diperlukan,
dan mendukung semua kegiatan
yang bertujuan untuk pemba•

Kategori Inovasi Program KIA
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•

•

•

ngunan kesehatan di wilayahnya, terutama dalam akselerasi
penurunan AKI dan AKB.
UPTD Puskesmas: berperan
sebagai pemberi layanan sesuai
kewenangan dan kompetensinya, memberi informasi tentang
kasus bumil Resti yang perlu
mendapat perhatian, tentang
kondisi pasien bila membutuhkan bantuan, tentang rujukaan
pasien bertugas melacak , memantau, kunjungan rumah bila
perlu, berkoordinasi dengan
fasyankes swasta di wilayahnya,
mencatat dan melaporkan ke
Dinkes.
Fasyankes Swasta : berperan
memberi pelayanan sebatas
kewenangan kompetensinya,
memberi informasi tentang
kondisi pasien bila membutuhkan bantuan, melaporkan
kasus Resti yang datang ke
faskesnya, selalu berkoordinasi dengan puskesmas,
mencatat dan melaporkan ke
puskesmas.
Masyarakat berperan sebagai
pengguna dan memberikan
masukan berupa saran dan
kritik yang dapat berguna
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan, memberikan informasi tentang kasus Resti, dll.

mANFAAT
•

Sebagai salah satu upaya terobosan dalam penurunan AKI AKB
melalui pemanfaatan respon ce- •
pat dalam jejaring sosial media,
sehingga kegawatdaruratan maternal dan neonatal mendapatkan

penanganan yang lebih cepat dan
tepat.
Terpantaunya proses rujukan, rujuk balik dan pemantauan pasca
salin terutama ibu Resti sehingga
terlihat progresnya

Implementasi

Alur Rujukan

Alur Rujuk Balik

Kategori Inovasi Program KIA
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Alur Pemantauan

Keunggulan

Kategori Inovasi Program KIA

•

Terpantaunya keberadaan dan status kesehatan ibu hamil.

•

Teridentifikasinya masalah kesehatan ibu hamil yang akan mengarah kepada bagaimana cara atau solusi yang disarankan maupun diputuskan.

•

Terlaksananya penanganangan masalah ibu hamil dengan baik sesuai kebutuhan dan juga peran sesuai dari unsur-unsur yang terlibat sehingga
menjamin teratasinya masalah tersebut.

•

Terpantaunya proses rujukan dan rujuk balik kasus bumil dan bayi.

•

Terkajinya segala bentuk permasalahan dan solusi sebagai dasar untuk
penentuan kebijakan di masa depan.

•

Semakin banyak kasus yang bisa dibahas (dalam setahun lebih dari 200
kasus yang bisa dibahas dan ada solusinya).

•

Semua diskusi didalam grup bisa didokumentasikan sehingga telusur dokumen lebih mudah.

•

Dokumen gambar juga bisa dicetak.

•

Terpantaunya peran lintas sektor .

•

Komunikasi lebih cepat sehingga keterlambatan rujukan dan penanganan
diminimalisir.
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kelemahan
•

Kendala dalam pelaksanaan Rindu Kia terletak pada komitmen semua
unsur yang terlibat di dalamnya.

•

Jejaring komunikasi yang tidak sama kualitasnya antara satu grup dengan
daerah lainnya ada yang aktif ada yg kurang aktif.

•

Belum semua lintas sektor aktif berkomunikasi di grup jejaring tersebut
sehingga peran mereka belum nampak di Rindu KIA.

Diskusi grup

Kategori Inovasi Program KIA

Perjalanan kunjungan pemantauan ibu hamil
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SMS Bunda Cerdas
Peringkat Terbaik V
Kategori Inovasi Program kesehatan Ibu & Anak
Provinsi Bangka Belitung | Kabupaten Bangka
Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka

PENJELASAN SINGKAT
SMS BUNDA CERDAS adalah SMS yang berisi edukasi/penyuluhan/
informasi untuk ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui yang dikirimkan
setiap minggu secara gratis.

METODE & pROSES kERJA

Kategori Inovasi Program KIA

SMS BUNDA CERDAS digunakan
untuk ibu hamil dan ibu melahirkan
hingga usia bayi 2 tahun. Bidan akan
melakukan registrasi menggunakan
HP ibu hamil dan KTP sebagai alat
bantu untuk mendaftarkan ke server.
Setelah itu ibu akan mendapat SMS

konfirmasi bahwa nomor handphone
sudah terdaftar, kemudian ibu akan
mendapatkan SMS penyuluhan pada
setiap minggunya selama masa kehamilan apabila ibu dalam keadaan
hamil atau SMS penyuluhan kelahiran
apanila ibu sudah melahirkan.

mANFAAT
Upaya yang dilakukan untuk
mengedukasi ibu hamil secara
continue sehingga ibu hamil dapat
melahirkan dengan sehat, selamat
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dan juga untuk mengedukasi ibu,
bayi samapai berusia dua tahun agar
dapat melaksanakan perawatan
pada bayi dan balitanya. Meningkat-

kan pengetahuan ibu dan mengarahkan sikap ibu untuk untuk melakukan tindakan selanjutnya bila

terdapat komplikasi maternal dan
neonatal maka dapat mendapatkan
penanganan segera.

Implementasi
SMS BUNDA CERDAS dipersiapkan aplikasinya dengan terlebih dahulu dibuatkan server SMS
BUNDA CERDAS oleh Tim Data
dan Informasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka. Server akan
mengirimkan pesan-pesan kesehatan secara rutin setiap minggu kepada ibu hamil yang telah

Keunggulan
•

•

•
•

kelemahan
SMS BUNDA CERDAS dikirimkan
satu arah dan bukan merupakan SMS
interaktif.

SMS Bunda Cerdas

Kategori Inovasi Program KIA

•

SMS BUNDA CERDAS memiliki keunggulan yaitu terdiri dari
dua penyuluhan SMS BUNDA
CERDAS Penyuluhan Kehamilan dan SMS BUNDA CERDAS
Penyuluhan Kelahiran.
Mayoritas masyarakat Kab.
Bangka menggunakannya dan
biaya yang diperlukan cukup
murah serta jangkauan sinyal handphone cukup tinggi
dibandingkan internet maupun
signyal lainya di Kab.Bangka.
Meningkatnya pengetahuan ibu
hamil di Kabupaten Bangka.
Meningkatnya pelayanan KIA
(Kesehatan Ibu dan Anak) di
Kabupaten Bangka.
Meningkatnya hasil penyeliaan
fasilitatif Kinerja.

mendaftar ke sistem SMS BUNDA
CERDAS. SMS BUNDA CERDAS
merupakan media komunikasi satu
arah, bukan merupakan SMS interaktif. Penyusunan aplikasi materi
penyuluhan, sosialisasi aplikasi SMS
BUNDA CERDAS dan peningkatan
diteksi dini melalui pemantauan setempat (PWS KIA ).

Penyuluhan SMS Bunda Cerdas
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SIPAMANDAQ
Kawal Ibu Hamil
Peringkat Terbaik VI
Kategori Inovasi Program Kesehatan Ibu & Anak
Provinsi Sulawesi Barat | Kabupaten Polewali mandar
Hj. Rosdiana, S.ST., M.Kes
Dinas kesehatan Kabupaten polewali mandar

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Program KIA

SIPAMANDAQ, selain merupakan
sebuah kosakata dalam bahasa Mandar yang mengandung arti utama
Saling Menguatkan, juga merupakan
akronim dari “Sistem Pendampingan
Aktif Masyarakat Polewali Mandar
Dalam upaya menurunkan AKI/AKB
yang berkualitas “.
Sedangkan KAWAL merupakan
akronim dari Komunikasi dan Konseling, Aman dan Nyaman, Waspada
menghadapi komplikasi, Analisis dan
interprestasi Data serta Layanan dan
pelaporan. Sipamandaq Kawal Ibu
Hamil, memastikan semua ibu hamil
mendapatkan pendampingan, mulai
dari pendataan lengkap semua ibu
hamil yang rencana akan melahirkan
termasuk ibu-ibu hamil yang sering
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berpindah tempat, dilengkapi dengan
aplikasi. Inovasi ini dilaksanakan oleh
setiap bidan baik bidan di desa maupun bidan di puskesmas serta bidan
yang bekerja di pelayanan swasta/
klinik yang memberikan pelayanan
ibu hamil.
Setiap ibu hamil diharapkan
mendapatkan pelayanan yang lengkap sesuai kebutuhannya sehingga
dapat menjalani kehamilan, persalinan,
masa nifas termasuk bayinya dengan
aman, nyaman, mudah serta selamat
dan sehat. Bentuk pendampingan ibu
dilaksanakan secara berjenjang sejak
dari Desa (rumah ibu/Pustu/ Poskesdes/Polindes) ke tingkat Kecamatan
(Puskesmas) sampai ke tingkat Kabu-

paten (RSUD) termasuk pelayanan
dokter ahli kandungan bagi setiap ibu
hamil resiko tinggi yang dilakukan di
tingkat Puskesmas dan RSUD.

tan dan memudahkan bidan desa
melakukan pelaporan hasil pendampingan serta menjadi alat Pemerintah Daerah dalam melakukan
Aplikasi didesain secara leng- pemantauan, evaluasi dan tindakan
kap untuk memudahkan ibu hamil nyata dan efektif untuk mengantisimendapatkan pelayanan keseha- pasi resiko kematian ibu hamil.

metode & proses kerja

Tahap Pelaksanaan:
1. Renovasi sebanyak

40

unit

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Puskesmas Pembantu/ Polindes/
Poskesdes yang tidak layak huni.
Penyediaan Rumah Singgah di
tingkat Kabupaten bagi Ibu Hamil
Resiko Tinggi.
Penataan 10 Puskesmas menuju
Puskesmas terakreditasi.
Khusus untuk desa yang belum
tersedia bidan, dilakukan rekrutmen tenaga bidan tidak tetap sebanyak 13 Bidan.
Peningkatan Kapasitas Bidan
Hamil.
Sosialisasi dan Penyuluhan Terpadu.
Launching Aplikasi.

Tahap Monitoring, Evalausi dan Pelaporan
• Laporan hasil pendampingan via
aplikasi dipantau dan dimonitoring secara continue oleh Satgas
Kawal Ibu Hamil.
•

Minimal 1 kali dalam 2 bulan
dilakukan Rapat Kerja Bidan
bekerjasama dengan Ikatan Bidan
Indonesia (IBI).
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Tahap Persiapan:
1. Hasil Rapat Kerja Akhir Tahun
Capaian Kinerja Bidang Kesehatan: identifikasi masalah dan kendala penyebab tingginya AKI dan
AKB Tahun 2015 dan Strategi
Sipamandaq Kawal Ibu Hamil.
2. Membangun Komitmen Jajaran
Dinas Kesehatan dan Stakeholder
yaitu : Bappeda, BKKBP3A, BPMPD, BP4KKP (Bidang Pangan),
Camat, Kepala Desa, unsur Muspika. Output: Kebulatan tekad
dan gerak langkah yang padu untuk mewujudkan target kinerja
AKI dan AKB tahun 2016.
3. Membentuk Satuan Tugas Kawal Ibu Hamil dengan sekretariat
Tim berada di UPTD.
4. Membentuk Forum Komunikasi
Kawal Ibu Hamil dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp.
5. Membangun Aplikasi Sipamandaq
Kawal Ibu Hamil.

manfaat
1. Sebanyak 148 Bidan telah menempati Poskesdes, dengan demikian, permasalahan ketidaksiapan Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan
ibu hamil di tingkat desa telah teratasi.
2. Tersedianya aplikasi online Sipamandaq Kawal Ibu Hamil sangat membantu Ibu Hamil dan keluarganya untuk mengetahui kondisi kesehatan
dan tingkat resiko kehamilannya serta memudahkan Pemerintah Daerah
melalui jajaran Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi pelayanan kesehatan ibu hamil dari waktu ke waktu.
3. Data ibu hamil semakin lengkap, jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap bidan di desa. Adapun data yang dihasilkan melalui
aplikasi ini:
• Daftar ibu hamil,
• Daftar ibu hamil berisiko,
• Daftar catatan ibu hamil,
• Daftar tindakan persalinan,
• Daftar ibu hamil yang mau • Daftar iibu bersalin,
melahirkan,
• Daftar catatan ibu nifas,
• Daftar ibu hamil tanpa JKN, • Daftar catatan kesehatan bayi.
4. Tersedianya Rumah Singgah Ibu Hamil Risiko Tinggi di tingkat Kabupaten.
5. Pelayanan kesehatan ibu dan anak semakin maksimal.

implementasi

Kategori Inovasi Program KIA

Tenaga kesehatan swasta yang
memberikan layanan KIA juga akan
diwajibkan untuk mengakses aplikasi ini dengan tujuan agar semua ibu
hamil, melahirkan, nifas, BBL dan
KB yang dilayani mendapatkan perlakuan pelayanan yang sama dengan pelayanan di sarana kesehatan
pemerintah. Masyarakat juga dapat

mengakses dalam rangka permintaan pelayanan khusus Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA). Aplikasi akan dilengkapi dengan layanan pengaduan dan
survei kepuasan pelayanan ibu hamil
(KIA). Inovasi yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, sangat
perlu direplikasi oleh daerah lainnya
di Indonesia.

Keunggulan
•
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Aplikasi memuat sistem kawal ibu hamil secara holistik, lengkap dan
berkelanjutan.

•

•

Terdapat logo Sipamandaq Kawal Ibu Hamil, pada setiap rumah yang telah terdata dan berkomitmen ikut serta dalam program diberikan label
Sipamandaq Kawal Ibu Hamil, sebagai wujud komitmen bersama antara
keluarga, pemerintah desa, bidan, puskesmas untuk proaktif melakukan
kegiatan Kawal Ibu Hamil.
Disediakan Rumah Singgah khusus Ibu Hamil Risiko Tinggi di tingkat Kabupaten, yang lokasinya dekat dengan RSUD Polewali.

kelemahan
•

•

•

Kondisi Geografis, adanya sejumlah
desa yang secara geografis sulit dijangkau petugas pelayanan kesehatan, karena terletak di pegunungan
yang jauh dari kota kecamatan.
Jaringan telekomunikasi belum
menjangkau sejumlah pelosok
desa di daerah pegunungan. Di
sisi lain, di wilayah pantai meskipun terjangkau jaringan, seringkali mengalami gangguan jaringan,
sehingga penginputan data harus
dilakukan berulang kali, dan cukup
menyita waktu.
Faktor pengetahuan dan sosial budaya masyarakat, antara lain: status

Pelatihan penggunaan aplikasi SIPAMANDAQ kepada
bidan se-Kabupaten Polewali Mandar
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Website SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil

perempuan dalam keluarga dimana pengambilan keputusan oleh
berada pada suami atau orang tua,
dan pihak keluarga sering menganggap bahwa komplikasi pada
kehamilan adalah hal yang wajar
sehingga sebelum adanya tanda-tanda persalinan, suami atau
keluarga menolak ibu hamil dirujuk ke fasilitas kesehatan utamanya
bagi Ibu hamil resiko tinggi untuk
dibawa ke Rumah Singgah Kabupaten. Hal ini juga diakibatkan oleh
minimnya pengetahuan mengenai
faktor-faktor resiko yang melekat
pada ibu saat kehamilan.

Implementasi Sistem Rujukan
Timbal Balik Yang Bermutu
dari Tenaga Kebidanan dan Spesialis Obgyn di PPK I
Surya Sumirat dan RS Santo Borromeus
Peringkat Terbaik VII
Kategori Inovasi program kesehatan ibu & anak
Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung
Xaveria Wiwi,Amd.Keb
dr. Elise Johan Knoch, Sp.OG
RS St. Borromeus Bandung

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Program KIA

Jawa Barat merupakan salah satu
provinsi teratas sebagai penyumbang Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.
RS Santo Borromeus mengupayakan program dan pelayanan kesehatan untuk menurunkan kematian
ibu dan bayi secara bersama-sama
dengan pemerintah melalui adanya
kerjasama antara PPK I Surya Sumirat dengan RS Santo Boromeus sebagai PPK II.
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Penurunan kematian dan peningkatan kualitas ibu dan bayi tidak terlepas dari penanganan kasus emergency
di fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Bagian kebidanan RS Santo Borromeus sudah melakukan implementasi sistem rujukan timbal balik yang
dilakukan oleh bidan kepada spesialis
Obgyn, dengan fokus pada saat ibu
ANC dan ibu dalam proses persalinan.

metode & proses kerja
•
•

Metode retrospektif.
Pengumpulan data ibu hamil
yang ANC oleh bidan, baik di •
PPK I maupun pasien umum

dan data ibu bersalin oleh bidan
yang ditolong oleh bidan.
Pengumpulan data dan analisa
pasien yang dirujuk oleh bidan.

manfaat
•

•

Memberikan pelayanan yang terbaik bagi ibu dan bayi saat kehamilan, bersalin, masa nifas termasuk
masa antara yang
mempercayakan kesehatannya di RS Santo Borromeus.
Meningkatkan ketajaman dalam

mendeteksi dini adanya resiko
yang mengancam keselamatan ibu
dan bayi saat kehamilan, bersalin,
masa nifas termasuk masa antara
yang mempercayakan kesehatannya di RS Santo Borromeus.

implementasi
•

•

untuk dikelola kembali oleh bidan.
Pelayanan pertolongan persalinan
oleh bidan tidak hanya ANC oleh
bidan saja, tetapi bisa saja asal rujukan
atau ANC spesialis Obgyn.
Di dalam prosesnya selama observasi
mulai kala I bisa saja terjadi penyimpangan/risiko tinggi kondisi ibu maupun janinnya, maka bidan melakukan
rujukan ke spesialis Obgyn. Kasus
terbanyak adalah Inertia Uteri Hipotonis. Jika kondisi ibu dan janinnya baik,
maka pasien tersebut masih dapat
dikelola oleh bidan.
Dokumentasi formal referal kasus
maternal merupakan dokumen rujukan timbal balik kepada spesialis
Obgyn.
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•

Proses rujukan timbal balik oleh tenaga kebidanan kepada spesialis Obgyn •
dilaksanakan sejak ANC berlanjut ke
periode persalinan dan masa nifas.
Pelayanan ANC oleh bidan dilaksanakan di klinik, dan di PPK I, jika •
ditemukan suatu keadaan yang
menyimpang atau berisiko tinggi baik
untuk ibu atau janinnya, maka bidan
harus segera merujuk pasien tersebut
kepada spesialis Obgyn berdasarkan
kesepakatan bersama pasien.
Di dalam prosesnya, bidan memberikan resume data pasien pada
form referal maternal untuk dapat •
ditindaklanjuti oleh Spesialis Obgyn.
Jika hasil resume medis masih dalam
batas kewenangan bidan, maka oleh
spesialis Obgun pasien dirujuk balik

Keunggulan
•

Sistem rujukan timbal balik bidan – spesialis Obgyn, dapat mendeteksi
secara dini adanya kasus patologis, sehingga penanganan dapat dilakukan
secara tepat waktu, dan kematian ibu dan bayi dapat dihindari.

•

Keterampilan bidan terasah kepekaannya dalam melakukan deteksi dini
kasus risiko tinggi maternal perinatal sejak ANC sampai dengan bersalin
serta masa nifas sesuai dengan kewenangannya.

•

Meningkatkan kolaborasi dengan sistem rujukan antara bidan dan spesialis Obgyn untuk penanganan kasus maternal perinatal.

kelemahan
•

Waktu pemeriksaan lebih lama, sehingga perlu komunikasi yang baik
dengan ibu bersalin akan pentingnya rujukan.

•

Biaya pemeriksaan / persalinan meningkat.

Registrasi melalui sistem touchscreen

Kategori Inovasi Program KIA

Registrasi lanjutan
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Pemeriksaan oleh suster

Pemeriksaan oleh dokter

Kategori Inovasi Program KIA
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AYO WUJUDKAN GEMA SUSI
DALAM PENURUNAN AKI & AKB SERTA PENINGKATAN STATUS
GIZI MASYARAKAT BALONGBENDO
Peringkat Terbaik VIII
Kategori Inovasi Program Kesehatan Ibu & anak
Provinsi Jawa Timur | Kabupaten sidoarjo
Sri Andarie & Ahmad Sholakhuddin
Kabupaten Sidoarjo

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Program KIA

Gerakan Masyarakat Sadar Menyusui Sejak Dini (GEMA SUSI) dalam
rangka penurunan AKI & AKB serta peningkatan status gizi masyarakat
Balongbendo Mewujudkan Bayi dan Keluarga Sehat Menuju Generasi
Emas Sidoarjo.
1. Upaya penggerakan kesadaran bagi ibu hamil beserta keluarga dan
orang terdekat serta bagi tenaga kesehatan bertekad untuk menyatakan kesediaan melakukan IMD dan memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan yang dituangkan dalam sebuah kartu.
2. Kegiatan dilakukan berkolaborasi baik lintas program maupun lintas
sektoral baik di dalam gedung (Puskesmas) maupun diluar gedung
yang meliputi kelompok-kelompok pendukung ASI yang ada maupun
di kelas-kelas ibu hamil yang telah ada.
3. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terkait dengan
pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain Dokter, Bidan, Perawat, dan
Tenaga Gizi.
4. Kegiatan ini dilakukan pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan
kehamilannya.
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5. Sasaran kegiatan ini adalah ibu hamil, suami, nenek atau keluarga terdekat lainnya.
6. Sarana kartu “Gema Susi”, leaflet, booklet, poster, media penyuluhan
lain, buku register.

metode & proses kerja
Metode, melalui peran serta aktif petugas di puskesmas antara lain petugas gizi (nutrisionis) sebagai inovator, dengan melibatkan bidan wilayah puskesmas dan peran serta kader posyandu.
Proses Kerja /Langkah Kegiatan
1. Advokasi dan sosialisasi
4. Kegiatan Penggalangan Komitmen
2. Pendataan ibu hamil
5. Monitoring kegiatan
3. Rencana kegiatan
6. Evaluasi kegiatan
Advokasi dan sosial kegiatan
Kegiatan advokasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari atasan
serta untuk mengenalkan kegiatan, hal ini sangat penting dan harus dilakukan
sebelum memulai kegiatan, dengan harapan kegiatan dapat berjalan lancar
dan mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Selain itu mengingat kegiatan ini bersifat penggerakan masyarakat, maka peran serta lintas program
dan lintas sektor diperlukan ikut secara aktif memberikan dukungannya. Di
tingkat kecamatan kegiatan dan sosialisasi dilakukan pada saat pertemuan
rutin Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan. Alhasil Ketua Tim PKK Kecamatan beserta jajarannya sangat mendukung kegiatan dan bersedia mensosialisasikan kegiatan ke seluruh wilayah Kecamatan Balongbendo.

Kategori Inovasi Program KIA

Rencana kegiatan
1. Tempat kegiatan: ruang pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak, Pojok
Gizi, Polindes, Posyandu, Kegiatan
Kelas Ibu Hmil, KP-ASI.
2. Waktu: sesuai jadwal kegiatan
atau hari buka pelayanan ibu hamil
3. Sasaran: ibu hamil, keluarga pendukung ibu menyusui, petugas kesehatan.
4. Monitoring dan evaluasi.

Leaflet GEMA SUSI
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manfaat
1.
2.
3.
4.
5.

Meningkatkan Status gizi (Bayi dan Balita)
Menurunkan angka balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk.
Meningkatan Kualitas Pelayanan di KP Ibu hamil, Busui, Posyandu
Cakupan IMD dan Bayi dg ASI Eks meningkat
Terwujudnya Keluarga Sehat

implementasi

Kategori Inovasi Program KIA

telah dilaksanakan mulai bulan Juli
1. Bentuk kegiatan
Setelah mendapatkan penyuluTahun 2015 sampai dengan sekahan dan motivasi tentang betapa
rang.
pentingnya menyusui sejak dini, 4. Sasaran
ibu hamil diminta untuk berSasaran kegiatan adalah semua
komitmen melaksanakan IMD
ibu hamil beserta keluarga
dengan tanda tangan di atas seyang ada di wilayah Puskesmas
buah kartu bersama sama petuBalongbendo terutama pada
gas kesehatan dan keluarga sekunjungan di akhir kehamilan
bagai kelompok pendukung ibu
menjelang hari kelahiran beserta
menyusui kelak.
keluarga sebagai pendukung ibu
menyusui.
2. Tempat kegiatan
Kegiatan penggalangan komitmen 5. Petugas
ibu hamil untuk melaksanakan
Petugas adalah bidan, petugas gizi,
Inisiasi Menyusui Dini dilakukan
maupun dokter di tempat layanan
di tempat pelayanan kesehatan
Kesehatan Ibu dan Anak juga di
baik di dalam gedung yaitu unit
luar gedung KP ASI dan Kelas Ibu
pelayanan Kesehatan Ibu dan
Hamil.
Anak (KIA) maupun di luar gedung yaitu di Polindes dan Kelas 6. Monitoring dan evaluasi
Kegiatan monitoring dilakukan
Ibu hamil.
untuk
mengetahui hambatan
3. Waktu kegiatan
atau kendala pelaksanaan kegiaKegiatan dilakukan menyesuaikan
tan untuk menentukan strategi
jadwal buka uunit pelayanan KIA,
pemecahan masalah yang bisa
Polindes maupun jadwal kegiatan
dilakukan untuk perbaikan kegiaKelas Ibu Hamil di desa, kegiatan
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tan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Keunggulan
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alokasi dana belum maksimal.
Media promosi kesehatan kurang.
Ibu hamil datang ke ke fasilitas kesehatan tidak di dampingi
keluarga.
Memerlukan waktu yang lama
untuk monitoring kegiatan (6 bulan).
Daerah industri, ibu hamil bekerja.
Ibu melahirkan di wilayah kerja
lain.
Mitos/anggapan masyarakat tentang menyusui yang salah.
Masih belum memanfaatkan secara maksimal kegiatan kelompok pendukung yang ada.
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•

Adanya komitmen ibu hamil untuk melakukan IMD & ASI Eksklusif.
Capaian pelayanan kesehatan ibu
hamil (ANC) meningkat.
Meningkatkan partisipasi masyarakat.
Memudahkan petugas dlm monitoring IMD & ASI Eksklusif.
Meningkatkan komunikasi efektif
antara ibu hamil, ibu menyusui
dan kader dlm memantau kesehatan.
Meningkatkan pengetahuan ibu
hamil dan ibu menyusui ttg IMD
dan ASI Eksklusif.

kelemahan

PAS CATIN
Solusi Menciptakan Generasi Emas
Peringkat Terbaik IX
Kategori Inovasi Program Kesehatan Ibu & Anak
Provinsi DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan
dr. Mei Vrayanti
Puskesmas Kecamatan Cilandak

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Program KIA

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan
pelayanan kesehatan dan jaminan
kesehatan nasional. Salah satu pilar utama adalah strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif
preventif dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini meningkatkan status kesehatan ibu dan anak
serta pengendalian penyakit.
Untuk meningkatkan kesehatan
ibu dan anak adalah mempersiapkan
calon ibu agar benar-benar siap
untuk hamil dan melahirkan dan
menjaga agar terjamin kesehatan
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lingkungan yang mampu melindungi
bayi dari infeksi. Sedangkan dalam
hal pengendalian penyakit, prioritas masih tertuju kepada penyakit
menular terutama yang disebabkan
oleh infeksi melalui hubungan seksual.
Salah satu permasalahan dalam
menciptakan generasi emas, yang
ada di Puskesmas Kecamatan Cilandak adalah belum terdapatnya
edukasi dan pemeriksaan kesehatan
kepada pasangan sebelum menikah.
Hal ini menyebabkan kurangnya
cakupan penjaringan angka infeksi
menular akibat hubungan seksual yaitu HIV/AIDS, Hepatitis B dan

infeksi menular lainnya. Selain itu
masih tingginya angka komplikasi
ibu hamil yang ada di wilayah Kecamatan Cilandak yaitu 87,6% pada
tahun 2015.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka Puskesmas Kecamatan Cilandak membuat inovasi
Paket Kesehatan Calon Pengantin
(PAS CATIN) di KUA kecamatan
Cilandak. Kegiatan ini meliputi
pemberian edukasi, pemeriksaan
kesehatan dan konseling secara
gratis langsung kepada calon pen-

gantin di KUA Kecamatan Cilandak.
Hasil yang diperoleh adalah
peningkatan cakupan penjaringan
infeksi menular akibat hubungan
seksual serta wanita dengan resiko
tinggi saat akan merencanakan kehamilan pada calon pengantin di tahun 2016. Hal ini diikuti juga dengan peningkatkan pengetahuan dan
kesadaran setiap calon pengantin
akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.

metode & proses kerja
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Tahapan kegiatan inovasi dimulai pada bulan Oktober – Nopember 2015:
1. Pembuatan Perjanjian Kerjasama antara Puskesmas Kecamatan Cilandak
dengan KUA Kecamatan Cilandak untuk menciptakan generasi emas
penerus bangsa yang sehat melalui program PAS CATIN.
2. Persiapan Kegiatan Peningkatan Wawasan dan Skrining Pranikah di KUA
Kecamatan Cilandak.
3. • Melakukan koordinasi dengan petugas KUA mengenai jadwal dan
susunan acara kegiatan.
• Mempersiapkan ruangan, alat dan bahan untuk kegiatan Peningkatan
Wawasan, Skrining Pra-nikah, dan Imunisasi TT.
4. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Wawasan dan Skrining Pra-nikah di
KUA Kecamatan Cilandak.
• Memberikan materi penyuluhan kesehatan.
• Pembagian Buku Saku Caten dan Kartu Sehat Calon Pengantin.
• Melakukan registrasi peserta pemeriksaan skrining kesehatan yaitu
tanda vital, Hb, golongan darah, HbsAg, Sifilis dan HIV penyuntikan
TT dan melakukan konseling pra-test serta mengisi formulir tes dan
konseling HIV.
• Untuk wanita, melakukan imunisasi TT di ruangan yang telah dise-

diakan.
Calon pengantin wanita dan pria melakukan pengambilan darah.
Setelah hasil keluar, masing-masing calon pengantin akan dipanggil
bergantian untuk pemberitahuan hasil dan konseling dengan dokter.
• Dokter menempelkan dan mengajari cara mengakses Barcode sesuai dengan hasil penjaringan HIV (Reaktif / Non-Reaktif).
5. Mengakses blog Edukasi Kesehatan melalui barcode di Kartu Sehat Calon
Pengantin
• Membuka aplikasi QR Code Scanner pada aplikasi Android (Contoh :
QR Code Scanner di aplikasi Line)
• Mengarahkan kamera pada barcode yang sudah tertempel di Kartu
Pendaftaran.
Setelah muncul link blog edukasi, kemudian klik link tersebut kemudian secara
otomatis akan masuk ke halaman blog yang sesuai dengan kebutuhan.
•
•

Spanduk sosialisasi PAS CATIN

manfaat
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1. Meningkatkan
pengetahuan
hamil dengan resiko tinggi,
masyarakat pada umumnya, dan
jika setiap wanita yang akan
calon pengantin pada khususmenikah diperiksa kesehatan
nya, tentang berbagai masalah
sehingga kelak menurunkan
yang berkaitan dengan kesehaangka kematian pada ibu dan
tan terutama kesehatan reproanak dan memperoleh generasi
duksi, penyakit menular seksuemas pada waktu mendatang.
al, serta yang berkaitan dengan 3. Para calon pengantin dapat
calon buah hati kelak.
melakukan pemeriksaan kese2. Dapat menurunkan angka ibu
hatan yang meliputi pemerik84

saan darah, rhesus, HIV, Hepadapat memastikan bahwa calon
titis B dan pemeriksaan infeksi
pengantin mendapatkan informenular seksual dan penyuntimasi kesehatan yang akurat
kan tetanus toxoid, HIV, sehingdan pribadi, yang dapat diakses
ga dapat mencegah penularan
dimanapun dan kapanpun.
dan memperlambat terjadinya 6. Meingkatkan kerjasama dengan
komplikasi.
lintas sektoral dalam menjang4. Para calon pengantin dapat
kau populasi yang menjadi priberkonsultasi tentang apapun
oritas kesehatan masyarakat.
yang berkaitan dengan program 7. Untuk Jangka Panjang PAS
kartu sehat calon pengantin ini,
CATIN dapat meningkattanpa dipungut biaya, dan denkan penjaringan angka Infeksi
gan waktu yang lebih panjang
Menular akibat hubungan sekdaripada konsultasi di ruangan
sual sehingga dapat dilakukan
prakter dokter.
pengobatan secara dini dan
5. Adanya kartu sehat calon pengantin yang disertai barcode

edukasi untuk pencegahannya.

implementasi
Implementasi kegiatan dimulai sejak bukan Oktober 2015, dengan
melibatkan lintas sektoral yaitu kecamatan dan KUA. Tahun 2016 pelaksanaan kegiatan diadakan di KUA Kecamatan Cilandak setiap 3 bulan
sekali dan dilakukan monitoring evaluasi tiap 6 bulan sekali. Pada tahun
2017 melalui kebijakan puskesmas kecamatan Cilandak maka kegiatan
diadakan tiap bulan sekali di KUA Kecamatan Cilandak.

Pelaksanaan program PAS
CATIN merupakan hal yang inovatif yang langsung menjangkau
populasi calon pengantin di KUA
Kecamatan Cilandak dan tanpa
memungut biaya. Hal ini sesuai
dengan visi dan misi Puskesmas kecamatan Cilandak melalui kegiatan

promotif dan preventif yang melibatkan lintas sektoral. Program
ini juga terintegrasi dengan kursus
calon pengantin sehingga memiliki
metode “one stop service” dimana
petugas puskesmas datang ke KUA
kecamatan Cilandak untuk memberikan materi dalam bentuk audio
85

Kategori Inovasi Program KIA

Keunggulan

visual menggabungkan slide, video dan alat peraga sehingga lebih
menarik dan mudah dimengerti,pemeriksaan darah dan suntik calon
pengantin dilanjutkan dengan konseling.
Dari segi kreativitas, PAS CATIN
merupakan kegiatan lintas sektoral pertama di Indonesia antara
puskesmas dan KUA dalam rangka menciptakan generasi emas
penerus bangsa. Program ini juga

sepenuhnya ditanggung oleh puskesmas, tanpa memungut biaya dari
calon pengantin. GKM Paten mengkolaborasikan kebutuhan mental
dan fisik yang dibutuhkan calon
pengantin dalam membentuk rumah tangga yang sehat secara fisik
dan mental. Kreativitas GKM PATEN juga tertuang dalam pembuatan
KAS CATIN dan BLOG promotif
preventif yang terhubung dengan
barcode pada KAS CATIN.

kelemahan
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Kelemahan berasal dari calon
pengantin itu sendiri. Adanya rasa
takut untuk melakukan pemeriksaan hingga kekhawatiran bahwa
hasil akan diketahui oleh pasangan,
kerap terjadi saat tim melakukan
program di lapangan. Tidak kita
pungkiri bahwa, masih ada stigma
yang kurang baik di masyarakat bila
mendengar kata “sifilis” atau “HIV”.
Ketakutan para calon pengantin
seringkali membuat mereka mundur saat mengetahui ada tim dari
puskesmas yang sedang melakukan
pemeriksaan di KUA. Dan ini merupakan tantangan terbesar kami.

bahwa program kartu sehat calon
pengantin ini bukan hanya berisi penyuluhan kesehatan, ada juga
benefit lain yang para calon pengantin bisa rasakan, yaitu peningkatan kekebalan terhadap penyakit
tetanus, pemeriksaan kadar hemoglobin darah, golongan darah, hepatitis B, sifilis, HIV, dan tentu saja
konsultasi dengan dokter. Kami
juga menekankan bahwa segala
pemeriksaan yang dilakukan pada
program ini, bersifat sukarela dan
rahasia. Konsultasi yang kami lakukan bersifat pribadi atau perorangan, dan tidak diketahui oleh pasUntuk mengatasi kendala terse- angan calon pengantin tersebut.
but, kami meyakinkan kembali
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Leaflet

Kegiatan penyuluhan & pemeriksaan pra-nikah
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Gerakan Semanggi
Selamatkan yang anda sayangi
Peringkat Terbaik X
Kategori Inovasi Program Kesehatan Ibu & Anak
Provinsi Jawa Timur | Kabupaten sidoarjo
Sri Andarie & Ahmad Sholakhuddin
Kabupaten Sidoarjo

PENJELASAN SINGKAT
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Puskesmas (FMPP) dan PKK mengharapkan adanya upaya yang lebih optimal lagi dari Puskesmas bagaimana mengelola Bumil risiko tinggi dengan baik dan memberikan dampak penurunan AKI dan AKB khususnya
di Kecamatan Sedati. Masyarakat diberikan informasi mengenai cara
mengetahui risiko tinggi pada ibu hamil dan tindak lanjutnya.

Kategori Inovasi Program KIA

Puskesmas Sedati mencanangkan dan mengemas kegiatan “GERAKAN SEMANGGI” (Selamatkan yang Anda Sayangi), berupa gerakan bersama dari tingkat kecamatan sampai desa dan RT, mengintegrasikan unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta, juga program di
puskesmas, yaitu KIA, Gizi, dan Promkes.
Harapannya, semua Bumil risti selalu dalam pemantauan sampai saat
bersalin dan masa nifas berakhir, sehingga apabila terjadi komplikasi
dapat segera diketahui dan mendapatkan penanganan sedini mungkin.
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metode & proses kerja
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Strategi dalam Gerakan Semanggi 9. Bila masyarakat menemukan
dilaksanakan melalui:
ibu hamil resiko tinggi segera
1. Komunikasi dan koordinasi
menghubungi kader.
dengan Camat Sedati, Kepala 10. Kader bersama bidan desa
Desa, dan Tim Penggerak PKK
melakukan kunjungan rumah
Kecamatan dan Desa, melalui
pada ibu hamil resiko tinggi :
forum formal dan informal.
• skoring resiko tinggi dengan
2. Komunikasi dan koordinasi
skor “Poedji Rochjati”;
dengan FMPP Sedati (Forum
• penandaan pada rumah ibu
Masyarakat Peduli Puskesmas)
hamil resiko tinggi (supaya
dan MKIA Sedati (Motivator
masyarakat
mengetahui)
Kesehatan Ibu dan Anak, yang
dengan bola warna (sesal. meliputi Fatayat, Muslimat,
uai tingkat resikonya) dan
Aisyiah, Karang Taruna, dll).
stiker P4K;
•
penandaan khusus pada Ibu
3. Membuat susunan tim Gerakan
Hamil KEK dengan stiker
Semanggi di tingkat Kecamatan.
kotak merah;
4. Launching Gerakan Semanggi
• motivasi penyuluhan pada
Kecamatan Sedati.
ibu hamil resiko tinggi beserta keluarganya,
5. Dilanjutkan pembuatan tim Seserta
menginformasikan
manggi tingkat desa.
tanda bahaya yang harus
6. Melakukan penguatan materi
segera ditindaklanjuti, serdan teknis deteksi dini, penta melakukan rujukan bila
dampingan, dan penatalaksadiperlukan;
naan ibu hamil resiko tinggi
• pendampingan sampai pada
pada semua bidan desa Puskessaat melahirkan dan masa
mas Sedati.
42 hari pasca melahirkan
7. Masing-masing bidan desa me(nifas).
neruskan informasi materi dan
Khusus pada ibu hamil resiko
teknis pada kader di wilayahnya.
tinggi dengan KEK (Kekurangan En8. Kader Semanggi meneruskan in- ergi Kronis), dilakukan penanganan
formasi pada masyarakat di seki- oleh petugas gizi, dan mendapatkan
tarnya.

PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dipantau setiap bulan oleh petugas
dan kader sampai kondisi KEK teratasi.

manfaat
Manfaat dari Gerakan Semanggi adalah peningkatan bumil risti yang
ditemukan dan ditangani, peningkatan bumil KEK (Kekurangan Energi
Kronis) yang ditemukan dan ditangani serta peningkatan kesiagaan masyarakat terhadap ibu hamil resiko tinggi di wilayahnya.

implementasi

Kelebihan
•
•
•
•

Meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat / kader.
Meningkatnya kualitas kemampuan bidan dalam pengelolaan bumil
risti dan bumil kek.
Meningkatnya kerjasama lintas sektoral.
Meningkatnya partisipasi swasta.

Kategori Inovasi Program KIA

Kekurangan
1. Motivasi kader yang kurang.
2. Kader terkadang jenuh dengan tugasnya. Untuk mengatasi beberapa
kendala tersebut maka rencananya dilakukan advokasi ke desa untuk
penganggaran transport kader pada kunjungan ibu hamil risti melalui
Anggaran Desa dan melaksanakan refreshing motivasi kader.
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10 karya terbaik
kategori inovasi
Alat Kesehatan
Terbaik i

“Black Box VL-Scope” Inovasi Video-laryngoscope,
Kualitas Mercy Seharga Panci

terbaik ii

POSTWEC (Power Stand Up Electric Wheelchair)

terbaik iii

NIVA (Non Invasive Vascular Analyzer)
Sistem Deteksi Dini Penyakit Kardiovaskular

terbaik iv

Solusi Deteksi Dini Gangguan Fungsi Ginjal Dengan
Renograf Terpadu

terbaik v

Customized Total Knee Replacement (TKR)

terbaik vi

Prototype Produk Implant Stainless Steel 316L

terbaik vii

Inovasi Implan Glaukoma

terbaik viii

Egonator
Rancang Bangun Prosthesis Lengan Untuk Tuna Daksa berbasis Rapid Prototyping

terbaik ix

ORTHOSA
Orthosis Untuk Penderita Cerebral Palsy Spastik Menggunakan
Teknik Rapid Prototyping

terbaik x

EGFR Split Scan Kit - Kit Deteksi Mutasi Gen EGFR
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Desain Baru Berbahan Polymethyl-Methacrylate

Black Box VL-Scope
Inovasi Video-laryngoscope, Kualitas Mercy Seharga Panci
Peringkat Terbaik i
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi Jawa Timur | Kota Surabaya
Dr. Soni Sunarso Sulistiawan, SpAn., FIPM
Departemen Anestesiologi dan Reanimasi FK Universitas Airlangga-RSUD DR.Soetomo

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Latar belakang diciptakan alat ini
disebabkan kebutuhan alat kedokteran Videolaryngoscope yang sangat tinggi untuk tindakan anestesi
sehari-hari dan mutlak digunakan
dalam proses pendidikan untuk
meningkatkan patient safety. Di sisi
yang lain harga Videolaryngoscope
mencapai ratusan juta namun dengan fungsi yang terbatas tanpa bisa
merekam audio yang sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan
dokter spesialis anestesi. Alat ini
merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Layaknya “Black
Box” bagi seorang pilot yang dapat
merekam segala sesuatu dalam penerbangan, maka alat ini dapat ber92

fungsi serupa dengan itu, sehingga
hasil rekaman audiovisual dapat digunakan untuk bahan diskusi dan
penentuan keputusan pada diskusi
ilmiah. Maka dari itu judul alat ini
adalah “Kualitas Mercy seherga panci” (dengan kualitas lebih sempurna
yang aslinya harga ratusan Juta) namun dapat kami ciptakan alat yang
lebih flexible dan hanya dengan seharga panci.
Alat inovasi buatan kami ini kami
beri nama “Black Box VL-Scope” dan
telah terdaftar dalam HKI dengan
nomer paten P00201609054 pada
tanggal 28 Desember 2016, dengan
Judul : MODIFIKASI LAMPU LED
DAN ALAT PEREKAM PADA LAR-

INGOSKOP YANG DAPAT TERHUBUNG DENGAN GADGET,
LCD DAN
LAPTOP.
Alat ini adalah sebuah video
laringoskop yang menggabungkan
alat laringoskop yang biasa digu-

nakan dengan lampu LED dan alat
perekam yang bisa disambungkan
dengan gadget, LCD dan laptop sebagai monitor. Sehingga alat ini akan
memudahkan dokter ataupun tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan intubasi.

Metode & Proses Kerja
Alat pengatur kuat lemah cahaya
LED (5) alat ini berfungsi untuk
mengatur kuat lemahnya cahaya
yang dihasilkan lampu LED, sehingga dapat diatur sesuai kebutuhan,
Sambungan kabel On The Go/ OTG
(6) dan Sambungan kabel USG (7)
yang berfungsi untuk dapat menghubungkan alat ini dengan gadget,
LCD dan laptop dan internet sehingga alat ini semakin fleksibel dalam
penggunaannya dan memungkinkan untuk tersambung dengan layar
LCD maupun sambungan internet
untuk kepentingan konsultasi jarak jauh dengan para ahli maupun
penggunaan untuk pengajaran saat
webinar, Lubang kecil bagian bawah
ukuran 1,5 cm (9) dengan ukuran
1,5 cm yang digunakan sebagai
tempat kabel keluar bagian bawah
handle yang membuat alat ini menjadi lebih rapi dan ergonomis, pengganjal kabel (10) agar alat perekam
audiovisual berada pada tempat
yang sesuai secara fix agar visualisasi lebih jelas dan stabil. Kabel &
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Alat ini terdiri dari handle (1)
yang didesain menyesuaikan dengan
anatomi pasien sehingga memudahkan untuk tindakan laringoskopi,
Kontur (2) berbentuk garis terdiri
dari empat jari dibagian muka dan
satu jari dibagian belakang. tempat jari untuk memegang handle
tersebut, sehingga lebih ergonomis
dalam memegang handle sehingga nantinya memudahkan untuk
melakukan tindakan laringoskopi,
Lampu LED dan alat perekam audiovisual (3) diletakkan pada blade
laringoskop menggantikan posisi
lampu pada laringoskop konvensional, dengan mudah tersambung
ke perangkat gadget, LCD ataupun
laptop akan memudahkan visualisasi plika vokalis saat tindakan laringoskopi dan sekaligus dapat membuat rekaman audiovisual, Lubang
kecil dibagian atas (4) yang berfungsi untuk tempat keluarnya kabel yang akandihubungkan dengan
gadget, LCD atau laptop, lubang ini
membuat alat ini terlihat lebih rapi,

Lampu LED dan alat perekam yang ditambahkan pada laringoskop akan
memudahkan tenaga kesehatan untuk memvisualisasi plika vokalis/ pita
suara. Dengan menggunakan alat ini, akan memudahkan pengguna video
laringoskop ini untuk menghubungkan dengan gadget, LCD ataupun laptop sebagai pengganti monitor.

mANFAAT
Meningkatkan patient safety dan
dis dengan standar yang tinggi.
untuk proses pendidikan. Secara rinci
Dengan alat ini, seorang dokter
kemanfaatan alat tersebut antara lain:
konsultan dapat mengarahkan
1. Bermanfaat untuk proses pendidokter peserta didik pada saat
dikan workshop airway manageproses intubasi secara real time
ment karena dapat digunakan
sehingga proses belajar mengajar
sebagai telemedia pada webinar
dapat berjalan dengan aman dan
maupun konsultasi jarak jauh sepeserta didik akan sangat terbantu.
cara real time dengan sambungan 5. Bermanfaat untuk memudahinternet yang mendukung Sistem
kan proses intubasi tersambung
Penanggulangan Gawat Darurat
karena dapat tersambung dengan
Terpadu Nasional (SPGDT)
smartphone (gadget), laptop dan
2. Bermanfaat untuk penanganan
LCD sehingga memudahkan visujalan nafas sulit.
alisasi dan sangat fleksibel untuk
digunakan karena tidak membu3. Bermanfaat untuk membantu
tuhkan monitor khusus.
proses intubasi pada berbagai usia
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mulai dari blade untuk dewasa 6. Bermanfaat pada dunia pendiukuran 3 dan 4, ukuran neonatus
dikan dokter spesialis anestesi
dan neonatus prematur ukuran 0
dengan biaya lebih rendah karena
dan 0.0.
menghadirkan alat dengan kualitas tinggi namun harganya sangat
4. Bermanfaat untuk proses belajar
murah.
dan mengajar pada dunia me-

Implementasi
Karya ini telah diimplementasikan pada banyak sekali kasus sehari-hari di
RSUD Dr. Soetomo sejak hampir 3 tahun terakhir. Berdasarkan studi riset
pada alat ini dengan judul : “First Clinical Evaluation Of Airlangga University
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First Clinical Evaluation
of Airlangga University Self-Made Video Laryngoscope
During Routine and Emergency Intubation : A Preliminary Study

BACKGROUND
Video laryngoscope is beneﬁcial for airway management. 1,2
Many airway devices being used today are very expensive.
We developed self-made video laryngoscope with low price.
For less than 2 millions IDR, we can have a video laryngoscope with high accuracy
and high audio visual quality to record endotracheal intubation process.
It helps us to teach the intubation process for residents.

OBJECTIVES

Fig. 3. Airlangga University self-made video laryngoscope and the intubation process

To evaluate the time needed to get vocal cord and glottic view with Airlangga
University self-made video laryngoscope in 10 intubations at dr. Soetomo General
Hospital in July 2016

MATERIAL AND METHODS
Airlangga University self-made video laryngoscope was made from a disposable
plastic laryngoscope combined with an endoscopic camera. The audio-visual
output was displayed via notebook using a webcam companion program.
Ten patients (PS ASA I-II) with malampathy 3 undergoing elective surgery in
supine position with general endotracheal anesthesia were included in the study.
Patients with any pathologies of the upper respiratory or alimentary tract were
excluded.
Standard monitoring devices were attached before induction of anesthesia,
including non invasive blood pressure, ECG, and pulse oximetry. The patient’s head
was supported with a ﬁrm pillow in a snifﬁng position. After 5 minutes of
preoxygen with face mask, general anasthesia was induced with fentanyl 2
mcg/kg, propofol 2 mg/kg, and rocuronium 0,6 mg/kg.

RESULTS

Table I. Patients Characteristics
Age ( Years )

41.6 ( 19-54 )

Sex ( Female/Male )

( 4/6)

Body Weight

72.6 ( 62-83 )

Malampathy Class I/II/III/IV

( 0/0/10/0 )

DISCUSSIONS
Video laryngoscope is beneﬁcial during intubation.3 It was ﬁrst invented to ensure
successful intubation in patient with predicted difﬁcult airway. Recently, the
paradigm has enhanced onto lesser time of unprotected airway. 4,5
Popular video laryngoscopy devices are relatively unaffordable for
anesthesiologist. Hence we want to reinvent this system with apparatus which is
easy to ﬁnd yet a lot cheaper.
In order to ensure safety proﬁle of our video laryngoscope, we conducted a
preliminary study measuring average time-to-view vocal cord, and CormackLehan values, while standard video laryngoscope be able to achieve 6-46 seconds
time-to-view vocal cord.6 Our device could also achieve relatively similar result 721 seconds time-to-view vocal cord. Another beneﬁt of using our video
laryngoscope was great view of glottis with Cormack-Lehan scale ranging from 1
to 2.
Due to different population and lesser subjects, this result does not completely
states superiority of our device, but rather improves us to do further larger studies.

CONCLUSIONS
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Fig. 1. Time to view vocal cords

Cormack-Lehan 1
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Fig. 2. Cormack-Lehan Values
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Airlangga university self-made video laryngoscope enhances time to view vocal
cord and provides great view of glottis comparable to standard video
laryngoscope. Fast vocal cords views resulted in successful tracheal intubation
during routine and emergency induction of anesthesia.
Its audio-visual records helps the anesthesiology department to track their
intubation lesson for every single residents, all the records can be stored at
personal computer.

20

0

Fig. 4. Vocal cord pictures taken with Airlangga University self-made video laryngoscope

Self-made Video Laryngoscope During Routine and Emergency Intubation: A
Preliminary Study“, mendapatkan hasil bahwa alat ini mampu memberikan
gambaran plica vokalis (pita suara) dengan sangat jelas dan dalam waktu yang singkat pada kasus operasi elektif dan emergency. Banyak sekali
para dokter anestesi yang merasa terbantu dengan alat. Produk ini juga
telah dikembangkan lagi dengan riset-riset lanjutan lain berdasarkan kebutuhan para pengguna. Proses penggunaan alat ini dan proses riset juga
telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Kelayakan Etik di RSUD Dr.
Soeotomo Surabaya.

Keunggulan

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

•

Dapat tersambung dengan smartphone (Gadget), laptop dan LCD
sehingga memudahkan visualisasi
dan sangat fleksibel untuk digunakan karena tidak membutuhkan
monitor khusus.

•

Dapat digunakan sebagai telemedia
pada webinar maupun konsultasi
jarak jauh secara real time dengan
sambungan internet. Dengan kemampuan tersebut, alat ini sangat
berpotensi untuk dikembangkan
mendukung Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Nasional (SPGDT). Ide produk alat
intubasi dengan spesifikasi seperti
ini belum ada di dunia.

•
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Black box VL-scope ukuran no 00

seperti proses diskusi dalam pengajaran, konsultasi dengan para
ahli dan dokumentasi pendidikan
sebagai bukti autentik dalam pengajaran.
•

Dapat merekam audiovisual dengan
kualitas baik dan dalam satu waktu
yang berfungsi seakan-akan sebagai
“Black Box” dalam dunia pener- •
bangan. Rekaman tersebut dapat
digunakan untuk banyak manfaat,

Dapat disterilisasi dengan mudah,
sehingga dapat mencegah risiko
infeksi dan penularan penyakit antar pasien.
Camera dalam alat ini dapat diganti dengan mudah dan saat ini
telah dengan mudah didapatkan

dipasaran.
•

Harganya jauh sangat murah bila dibandingkan dengan produk pabrikan luar
negeri, namun dapat menghasilkan kualitas yang bahkan lebih lengkap.

kelemahan
Alat ini masih dalam proses pengurusan Hak Merk, sehingga belum bisa
diperjual-belikan secara bebas.

Black Box VL-scope yang terangkai dalam satu alat
dengan smartphone

Black box VL-scope ukuran no 3

Kategori Inovasi Alat Keseatan

Skema metoda dan proses
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POSTWEC
(Power Stand Up Electric Wheelchair v3.0
Peringkat Terbaik iI
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi jawa timur | kABUPATEN Sidoarjo
Akbarsyah Nur Iman Mufti,
Adityaresa Fadilah Putra F.,
Fariz Rifki Pranoto,
Mochammad Rizky Kurniawan,
Thasya Tamara Putri

PENJELASAN SINGKAT
POSTWEC merupakan kursi roda listrik dengan fitur berdiri. Fitur
berdiri ini bermanfaat bagi kesehatan pengguna. Sebagai alat gerak menggunakan joystick agar mudah digunakan untuk berbagai kalangan.
Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Metode & Proses Kerja
Pada POSTWEC ini terdapat joystik yang diproses dengan minimum
sistem Arduino Mega yang kemudian dimasukkan ke Diver motor untuk
menggerakkan motor DC dan Motor linear sebagai alat gerak. Motor
DC sebagai penggerak roda kanan dan kiri, Motor linear berfungsi menggerakkan sistem berdiri pada kursi roda. sulit bergerak dan menjangkau
daerah yang tinggi.
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mANFAAT
1. Terhindar dari immobility..
dan tulang dapat bekerja.
2. Kelompok lansia dan disabilitas 4. Terhindar dari incontinence
terhindar dari gangguan tulang,
karena peredaran darah mensendi, otot dan gangguan saraf
jadi lancar, otot, saraf, tulang
bekerja memperlancar metab3. Terhindar dari instability. Postolisme.
wec didisain penggunanya
mendapatkan posisi tubuh yang 5. Mencegah infeksi dan immune
baik. kursi roda yang dapat berdeficiency, yaitu berkurangnya
diri membuat telinga, bahu dan
fungsi berbagai organ tubuh,
panggul berada pada satu garis
terdapatnya beberapa penyakit
vertikal. Pada saat kursi pada
sekaligus (komorbiditas) yang
keadaan normal, posisi tubuh
menyebabkan daya tahan tubuh
tegak dengan posisi lutut dan
berkurang. Menggunakan Postpanggul sejajar, sehingga memwec membuat kebersihan tetap
perlancar peredaraan darah
terjaga sehingga tubuh terhinoleh sebab itu walaupun mengdar dari infeksi.
gunakan kursi roda otot saraf

Implementasi
Postwec didesain untuk mempermudah berpindah tempat dan menjangkau tempat tinggi yang berfungsi dalam berinteraksi, membuat komunikasi dapat lebih luas, terhindar dari impairment of communication dan
isolation/depresi. Umumnya Postwec digunakan pada rumah sakit.

Terdapat sabuk safety khusus penderita lumpuh maupun disabilitas
sehingga dapat tetap terjaga dan tidak mudah terjatuh.

Kelemahan
•
•
•

Kelemahan pada berat dimensi
Tidak dapat dilipat
Memiliki batas kecepatan

•

Kurang fleksibel
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Keunggulan

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Perangkat POSTWEC
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NIVA

(Non invasive Vascular Analyzer) - Sistem Deteksi Dini
Penyakit Kardiovaskular untuk Pencegahan Penyakit Jantung dan Stroke
Peringkat Terbaik iII
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi Jawa Barat | KABUPATEN Bandung

Dr. Hasballah Zakaria, ST, M.Sc
PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Perangkat medis untuk mengobati
pasien dengan penyakit kardiovaskular
sangat mahal di Indonesia dan masih
didominasi oleh produk asing (impor).
Solusi yang lebih efektif dan lebih murah dapat dilakukan seperti mempromosikan langkah-langkah pencegahan
dan mengembangkan metode dan
perangkat deteksi dini untuk penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular dimulai dengan timbulnya

plak pada pembuluh darah arteri
yang merupakan penyebab utama
penyumbatan. Plak akan terbentuk
di pembuluh darah yang kurang sehat karena kelainan fungsi pada sel
endotel (satu lapis sel yang langsung
bersentuhan dengan aliran darah).
Dengan mengukur kesehatan fungsi sel endotel dan pembuluh darah
risiko munculnya plak dapat dikurangi dan diketahui sejak dini.

Metode & Proses Kerja
Perangkat untuk deteksi dini penyakit kardiovaskular yang dikembangkan menggunakan sensor photoplethysmogram (PPG) yang ditempelkan
pada jari telunjuk dan sensor manset tekanan yang ditempatkan pada lengan dan kaki untuk mengukur bentuk gelombang tekanan arteri. Sensor
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PPG mampu mendeteksi perubahan volume darah di mikrovaskuler secara optik dan menghasilkan pengukuran yang lebih objektif karena tidak
tergantung pada operator. Analisis sinyal PPG dan tekanan menghasilkan
beberapa parameter yang menggambarkan fleksibilitas pembuluh darah
(indeks kekakuan arteri). Studi sebelumnya telah menemukan adanya
korelasi antara parameter PPG dan tekanan dengan tingkat kesehatan
pembuluh darah.

Manfaat
Hasil pengukuran sinyal PPG dan
tekanan darah dapat memberikan
informasi mengenai karakter pembuluh darah untuk prediksi resiko
penyakit jantung dan stroke. Beberapa parameter yang didapatkan dari
pengukuran PPG (compliance, amplitudo sistol, inflection point area,
stiffness index) serta ankle-brachial
index yang didapat dari pengukuran
tekanan darah dapat menggambarkan kekakuan pembuluh darah. Sedangkan indeks augmentasi yang
bisa didapatkan dari pengukuran
PPG maupun gelombang tekanan

darah dan age index yang didapat
dari derivasi kedua dari sinyal PPG
dapat memperkirakan usia pembuluh darah. Kekakuan pembuluh darah dan usia pembuluh darah merupakan karakteristik dari pembuluh
darah yang sangat terkait erat dengan kemajuan pembentukan plak
aterosklerosis. Peniliaian derajat
keparahan ateroskleoris dapat digunakan untuk memprediksi risiko
penyakit-penyakit
kardiovaskuler lainnya seperti penyakit arteri
koroner dan stroke.

mANFAAT
Tim telah berhasil membuat
purwarupa produk berupa
rangkaian sensor dan pengolah
sinyal yang dilengkapi dengan
perangkat pengendali operasional alat. Sistem NIVA telah diuji oleh Pusat Penelitian
Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) LIPI dan telah

memenuhi tingkat keamanan
dan performansi yang sesuai
dengan standar alat kesehatan
yang berlaku. Tim peneliti ITB
bekerja sama dengan tim dari
Departemen Kardiologi dan Vaskular dari Sekolah Kedokteran
Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Harapan Kita (Pusat
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•

Jantung Nasional) dalam pelaksanaan uji klinis sistem NIVA.
Kolaborasi ini membandingkan
sistem NIVA dengan tes standar lainnya untuk memvalidasi
sistem NIVA dalam mendiag-

nosis pembuluh darah yang tidak sehat. Saat ini sistem NIVA
sudah siap memasuki tahapan
komersialisasi oleh pihak industri.

Perangkat NIVA
Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Keunggulan
Semua parameter, baik dari sensor PPG, maupun sensor tekanan darah, didapat secara non-invasif. Operasional alat dikendalikan oleh komputer
untuk memberikan hasil akurat dengan meminimalkan kesalahan pengukuran oleh operator. Diharapkan pendekatan ini merupakan tindakan preventif
yang lebih efektif untuk pencegahan penyakit kardiovaskuler, di mana perangkat yang dihasilkan akan mudah diproduksi secara masal oleh industri dalam
negeri.
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kelemahan
Perlu uji klinis lanjut untuk mendapatkan sejumlah data yang menggambarkan hubungan antar parameter pengukuran NIVA dengan kondisi kesehatan
ardiovaskular pasien sebenarnya. Saat ini data yang ada umumnya untuk pasien di luar Indonesia.

Implementasi NIVA

Kategori Inovasi Alat Keseatan
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soLUSI DETEKSI DINI GANGGUAN
FUNGSI GINJAL DENGAN
RENoGRAPH TERPADU
Peringkat Terbaik iv
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi jawa barat| KABUPATEN sukabumi
PT Sarandi Karya Nugraha

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Perangkat Renograf terpadu adalah suatu alat yang dapat digunakan
untuk mengetahui kondisi (penurunan) fungsi ginjal sedini mungkin sehingga tindakan medis yang tepat dapat segera dilakukan sebelum kondisi
ginjal menjadi kronis (preventive action). Alat ini dapat mendeteksi fungsi
ginjal secara langsung (online) dan akurat. Sistem elektronik pun cukup
simpel, kompak, praktis dan terintegrasi dalam satu modul berbasis USB
serta menggunakan komponen-komponen lokal.

METODE & pROSES kERJA
Pada dasarnya metoda renografi adalah memonitor kedatangan, sekresi,
ekskresi (arrival, uptake, transit and elimination) dari radiofarmaka pada ginjal
sesaat setelah injeksi intravena. Pemonitoran dari luar tubuh ini dimungkinkan
karena radiofarmaka yang digunakan mengandung isotop yang memancarkan
radiasi gamma. Hasil pengukuran adalah berupa kurva renogram dan perhitungan tertentu.
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mANFAAT
1. Renograf digunakan untuk pedapat diatasi (diobati) lebih awal
meriksaan fungsi ginjal secara
sebelum menjadi kronis.
langsung, cepat, aman dan akurat. 3. Selain itu alat ini dapat digunakan
2. Di bidang kedokteran, digunakan
sebagai sarana pemantauan hasil
sebagai sarana screening diagnospengobatan atau tindakan medis
tic agar penurunan fungsi ginjal
untuk menentukan pengobatan
ditemukan sedini mungkin dan
yang tepat.

Implementasi
Indikasi pemeriksaan renografi dapat dilakukan atas permintaan dokter untuk pasien dengan berbagai latar belakang klinis gangguan fungsi
ginjal. Renografi dalam sistem pelayanan kesehatan dapat berperan sebagai sarana pemeriksaan rutin (medical check-up) maupun sebagai sarana
pemantauan hasil pengobatan/tindakan medis.

Komparasi Kamera Gamma & Renograf

Kategori Inovasi Alat Keseatan
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Keunggulan
Beberapa keunggulan renograf hasil kerjasama antara PT SKN dan PRFN
BATAN antara lain:
1. Produk lokal, karya anak bangsa.
2. Mayoritas menggunakan komponen lokal, sehingga suku cadang terjamin.
3. Biaya investasi dan perawatan lebih murah sehingga mempunyai daya
saing yang tinggi.
4. Konsumsi daya listrik rendah (setara dengan PC unit standar), hemat
energi.
5. Isotop sebagai tracer yang digunakan sudah bisa diproduksi di dalam
negeri.
6. Dosis yang digunakan sangat rendah sehingga lebih aman.
7. Monitoring fungsi ginjal secara online, cepat, dan langsung didapatkan
hasilnya serta terdokumentasi dalam komputer.
8. Simpel dan praktis serta mudah dalam pengoperasiannya (user friendly).
9. Biaya per pasien menjadi murah dan terjangkau (cost friendly).
10. Telah tervalidasi dan potensial untuk komersialisasi.

kelemahan

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Kelemahan pada produk ini adalah belum banyak yang mengetahui
tentang fungsi dan manfaat dari
renograf. Oleh karena itu rencana
ke depan dari PT SKN dan PRFN
BATAN adalah terus meningkatkan
program sosialisasi dan ppromosi renograf ke berbagai pihak dan
stakeholder. Diharapkan semakin
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banyak pihak yang mengenal renograf,
baik dari kalangan pemerintah, tenaga ahli medis di rumah sakit, klinik,
puskesmas, dan tenaga ahli lainnya, hingga pihak akademisi, peneliti
maupun masyarakat umum. Mudah
-mudahan produk renograf ini memberikan manfaat luas bagi kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara.

Perangkat Renograf Terpadu

Kategori Inovasi Alat Keseatan
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CUSTOMIZED TOTAL KNEE
REPLACEMENT (TKR)”
PENGGANTIAN TOTAL SENDI LUTUT SESUAI DENGAN UKURAN PASIEN
Peringkat Terbaik V
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan
Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S,
Dr. Agri Suwandi, S.T., M.T.,
Dr. Ir. Gandjar Kiswanto, M.Eng.
DR. Dr. Widjajalaksmi Kusumaningsih, Sp.KFR (K).,
M.Sc.

PENJELASAN SINGKAT
Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Prostheses umumnya digunakan
untuk mengganti bagian tubuh
yang hilang karena cedera (trauma)
sejak lahir (kongenital) serta akibat
penyakit. Osteoarthritis (OA) adalah
penyakit pada tulang sendi dimana
terjadi kerusakan atau hilangnya
bagian tulang rawan atau cartilage
yang berfungsi sebagai “bantalan”
antara tulang-tulang dari sendi-sendi. Sendi lutut merupakan
kasus yang paling banyak ditemui.
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Penggantian total sendi lutut
(Total Knee Replacement) atau TKR,
merupakan prosedur rekonstruksi
dalam bidang ortopedi yang telah
terbukti dapat menghilangkan rasa
sakit akibat penyakit OA. Dimensi
prostheses TKR yang ada di pasaran saat ini, ditentukan berdasarkan
statistik antropometri orang-orang
Barat (ras Caucasian), yang secara
signifikan berbeda dengan orang
Asia (kebanyakan ras Mongoloid dan

Negroid), sehingga timbul berbagai
masalah.
Produk inovasi yang dikembang,
tidak memiliki dimensi baku, karena produk disesuaikan (customized)
pada ukuran sendi lutut pasien
yang akan melakukan prosedur
TKR, sehingga tingkat kenyamanan
pengguna menjadi lebih optimal.
Sedangkan penggunaan teknolo-

gi rapid prototyping untuk aplikasi
pembuatan pattern pada proses investment casting untuk pembuatan
prostheses TKR dapat menjadi lebih
cepat dan optimal, sehingga dapat
menurunkan biaya produksi dan berimbas pada harga jual produk yang
terjangkau.

METODE & pROSES kERJA
Diawali dengan mendapatkan data
dimensi bagian sendi lutut pasien
yang akan melakukan TKR. Setelah
didapatkan data dimensi tersebut,
selanjutnya dilakukan proses penyesuaian model desain TKR dengan dimensi sendi lutut yang telah didapat

3. Proses re-engineering

Kategori Inovasi Alat Keseatan

1. Hasil CT Scan

sebelumnya, maka dihasikan model
desain komponen TKR. Pada dasarnya ada empat komponen TKR, yaitu:
(1). Femoral komponen, (2) Tibia Stem
komponen, (3). Tibia Insert komponen
dan (4). Patella komponen. Dengan
rancangan utama komponen material

2. Hasil tansfer CT Scan - CAD

4. Hasil komponen design
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logam yang bergerak terhadap material non-logam yang bertujuan untuk
menghasilkan gerakan halus dengan
waktu yang cepat dan tepat.
Untuk komponen berbahan dasar
logam (SS 316L atau Titanium), hasil
model desain komponen (Femoral
Lower dan Tibia Stem), dibuat pola
atau pattern nya untuk komponen
berbahan dasar logam pada
tahap investment casting, yaitu
dengan memanfaatkan teknologi rapid prototyping, maka didapat
pattern komponen TKR. Setelah pattern komponen logam TKR didapatkan, selanjutnya dilakukan tahap

investment casting dan finishing.
Komponen berbahan dasar logam
memiliki dimensi yang tidak baku
(customized) sesuai pasien.
Sedangkan untuk komponen
berbahan dasar plastik (Ultra High
Molecular Weight Polyethylene atau
UHMWPE) dapat menggunakan
teknologi injection mould, untuk pembuatannya dengan terlebih dahulu
membuat mould untuk cetakannya
sesuai model komponennya (Femoral Upper,Tibia Insert, dan Patella) dan
memiliki dimensi tetap untuk semua
pasien.

mANFAAT
Manfaat produk prostheses Total Knee Replacement (TKR) atau penggantian total sendi lutut adalah sebagai pengganti bagian sendi lutut bagi
penderita Osteoarthritis (OA) primer akibat degenerasi sendi atau faktor
penuaan. Dengan melakukan proses TKR diharapkan fungsi sendi lutut
dapat kembali seperti kondisi normal, sehingga dapat memperpanjang
harapan hidup penggunanya.

Implementasi
Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Implementasi produk inovasi prostheses Total Knee Replacement (TKR)
adalah sebagai pengganti bagian sendi lutut bagi penderita Osteoarthritis
(OA) primer akibat degenerasi sendi atau faktor penuaan.

Keunggulan
1. Dimensi dari produk inovasi prostheses TKR ini, tidak memiliki dimensi
baku, karena produk disesuaikan (customized) pada ukuran sendi lutut
pasien yang akan melakukan prosedur TKR, sehingga tingkat kenyamanan pengguna menjadi lebih optimal.
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2. Penggunaan teknologi rapid prototyping untuk aplikasi pembuatan pattern
pada proses investment casting untuk pembuatan prostheses TKR dapat
menjadi lebih cepat dan optimal, sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan berimbas pada harga jual produk yang terjangkau.

kelemahan
Kelemahan dari produk inovasi prostheses Total Knee Replacement
(TKR), masih dalam pengembang,
masih perlu uji klinis, hingga uji in vivo
(uji kepada manusia langsung), sebelum dapat dijual ke pasar. Namun
produk inovasi ini berpotensi untuk
dikembangkan, karena dari sisi pelayanan kesehatan, bahwa Peraturan
menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, menjelaskan bahwa tindakan TKR ini masuk kedalam

Tarif Indonesian-Case Based Groups
yang selanjutnya disebut Tarif INACBG. Dimana Tarif INA-CBG adalah
besaran pembayaran klaim oleh BPJS
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada
pengelompokan diagnosis penyakit
dan prosedur. Namun untuk produk TKR tidak termasuk didalamnya,
maka dengan biaya produk inovasi
TKR ± Rp. 5.358.383, diharapkan
dapat menjangkau masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan
TKR.

Kategori Inovasi Alat Keseatan

Hasil akhir komponen plastik
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PROTOTYPE PRODUK
IMPLANT STAINLESS
STEEL 316L
Peringkat Terbaik VI
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo
PT Zenith Allmart Precisindo & Pusat Teknologi Material BPPT

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Produk implant stainless steel 316L
merupakan salah satu produk implant tulang yang umum digunakan
dalam dunia orthopedi terutama untuk kasus konstruksi tulang. Namun
pada kondisi terkini di Indonesia,
produk implant tulang 316L masih
impor 100% baik dalam kasus bahan baku ataupun produk jadi. Adapun pengembangan proses produksi menggunakan bahan baku impor
juga masih menggunakan metode
pemesinan sehingga kurang efisien
terutama dalam penggunaan bahan
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(tingginya waste) dan waktu produksi
yang lama (1 proses 1 keping).
Berdasarkan fakta lapangan tersebut, pengembangan implant nasional
dilakukan melalui proses inovasi yang
dilaksanakan oleh PT Zenith Allmart
Precisindo dan Pusat Teknologi Material BPPT. Memanfaatkan bahan baku
dan alternatif proses produksi yang
lebih efisien, hasil kerjasama ini telah
mampu menghasilkan prototype produk implant stainless steel 316L dengan kualitas yang memenuhi standard
internasional.

metode & proses kerja
Secara umum implant tulang stainless
steel 316L di Indonesia penggunaannya didominasi pada kasus rekonstruksi terutama akibat kecelakaan
lalu lintas. Tingginya permintaan terkait produk ini tentu memerlukan
proses produksi yang lebih cepat
serta mampu menghasilkan produk
dalam jumlah banyak dengan tetap
memastikan kualitas yang baik.
Adapun metode produksi yang diajukan adalah proses investment casting atau sering dikenal dengan wax
atau precision casting. Proses ini mel-

ibatkan pembentukan pola, pelapisan
keramik, pelelehan logam, finishing,
serta cleaning. Proses casting (cetak
logam) ini memiliki keunggulan mampu memproduksi implant dalam jumlah banyak dalam waktu yang sangat
singkat. Selain itu, produk hasil casting
juga telah mendekati produk aslinya
sehingga akan sangat efisien dalam
penggunaan material. Proses investment casting juga mengedepankan
proses recycling, sehingga sangat minim produksi limbah.

manfaat

implementasi
Secara umum proses pengembangan protype produk telah selesai
dilaksanakan. Produk telah melalui
pengujian dan dinyatakan memenuhi
standard komposisi kimia dan mechanical properties ASTM F138

(Medical Grade), ketahanan korosi di
tingkat 0.0056 mpy, serta kesesuaian
fasa austenik berdasarkan uji microstructure.
Tahapan saat ini lebih kepada melakukan tindak lanjut untuk mengurus
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Hasil pengembangan prototype pro- 3. Membantu BPJS dengan mengduk implant ini tentu memiliki beberhadirkan produk berkualitas dan
apa manfaaat antara lain:
terjangkau.
1. Memenuhi kebutuhan implant 4. Meningkatkan nilai tambah bahtulang untuk kasus rekonstruksi
an baku nasional.
tulang.
5. Meningkatkan kemandirian bang2. Menjadi alternatif substitusi prosa terutama aspek alat kesehatan
duk impor dan menekan angka
dan material.
impor.

izin produksi dan izin edar sehingga dapat segera digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Keunggulan
Adapun keunggulan produk hasil inovasi ini antara lain sebagai berikut:
1. Mampu memproduksi lebih banyak dalam waktu singkat (400 – 600 /
tuangan).
2. Memanfaatkan bahan baku lokal (FeNi Antam Pomalaa).
3. Mampu mengurangi ketergantungan impor.
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan material (minim waste dan limbah)
5. Memiliki harga yang lebih terjangkau (30 – 35 dari produk impor).

kelemahan
Secara umum tantangan yang masih dihadapi adalah terkait dengan pemetaan kondisi pasar kebutuhan ataupun penggunaan implant secara nasional. Data yang komprehensif relatif sulit ditemukan sehingga menjadi
kendala dalam membuat perencanaan produksi ataupun feasibility studi lebih
lanjut.

Kategori Inovasi Alat Kesehatan
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Inovasi Implan
Glaukoma
Desain Baru Berbahan Polymethyl-methacrylate
Peringkat Terbaik VII
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat
Dr. dr. Virna Dwi Oktariana, Sp. M (K)

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Glaukoma merupakan kelainan
neuropati optik yang khas dengan
kerusakan lapang pandang. Faktor
resiko utamanya berupa peningkatan
tekanan intraokular (TIO). Glaukoma
menjadi penyebab kebutaan nomor
dua di dunia setelah katarak. Terdapat
60 juta jiwa penduduk di dunia yang
mengalami glaukoma, dimana 8,4 juta
diantaranya mengalami kebutaan. Survei World Health Organization (WHO)
memperkirakan jumlah penderita
glaukoma di dunia akan mengalami
peningkatan dari 60,7 juta orang pada
tahun 2010 menjadi 79,4 juta pada tahun 2020.
Pengobatan penyakit glaukoma ber116

tujuan untuk menurunkan Tekanan
Intraokular (TIO) dilakukan dengan
terapi medikamentosa, laser, ataupun operasi. Pemilihan terapi didasarkan pada tipe dan tingkat keparahan
glaukoma. Operasi yang paling sering dilakukan adalah trabekulektomi.
Tetapi operasi jenis ini sering kali gagal
pada pasien dengan resiko tinggi seperti pasien glaukoma refrakter pada
usia muda, glaukoma uveitis, traumatik, neovaskular, atau glaukoma jenis
lain yang diklasifikasikan sebagai glaukoma refrakter. Terapi pilihan pada
pasien jenis ini adalah pemasangan
implan glaukoma.
Implan glaukoma yang tersedia saat

ini diimpor dari luar negeri dengan
harga relatif mahal. Untuk mengatasi
permasalahan glaukoma di Indonesia
maka inovasi dalam pembuatan implan glaukoma berhasil dibuat dari ba-

han Polymethylmethacrylate (PMMA)
yang terbukti aman penggunaannya di
mata dimana ukurannya disesuaikan
dengan biometri mata orang Indonesia.

metode & proses kerja
Keberhasilan dari operasi implan glaukoma termasuk implan berbahan PMMA, berkaitan dengan terbentuknya jaringan parut yang sejalan
dengan proses penyembuhan luka akibat trauma operasi. Terbentuknya
bleb pasca operasi glaukoma merupakan bagian dari modifikasi proses
penyembuhan luka yang pada akhirnya bertujuan untuk menurunkan TIO.
Kerusakan Jaringan
Akibat Trauma

Steroid
Proses
Penyembuhan
Akut

Implan Glaukoma
Berbahan PMMA

Proses
Penyembuhan
Lanjut (Tissue
Remodelling)

Respons
Peradangan

Bleb Baik

Tekanan
Intraokular
Terkontrol

manfaat

implementasi
Hingga akhir bulan Mei 2017, sudah terdapat 65 pasien dari beberapa
kota di Indonesia yang menjalani operasi implan glaukoma berbahan PMMA.
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1. Menurunkan TIO pasien-pasien
aman dan efektif sesuai dengan
penderita glaukoma.
kondisi mata orang Indonesia.
2. Mengatasi masalah kebutaan aki- 4. Mengurangi biaya kesehatan dabat glaukoma di masyarakat.
lam penanggulangan glaukoma di
3. Menyediakan alat implan yang
Indonesia

Operasi terus dilakukan pada pasien-pasien yang sesuai indikasi pemasangan
implan dan hasil berupa terbentuknya bleb yang baik serta penurunan
tekanan intraokular berhasil didapatkan.
Pembuatan implan berbahan PMMA saat ini bekerjasama dengan PT Rohto
Laboratories Indonesia. Harga relatif murah dibandingkan implan glaukoma
buatan luar negeri yang diimpor seharga 4-5 kali lipat dibandingkan harga
implan PMMA ini.

Keunggulan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Satu-satunya implan glaukoma buatan dalam negeri.
Bahan inert, non-toksik dan dapat ditoleransi oleh mata manusia.
Harga murah dan mudah pembuatannya.
Efektivitas baik, respon peradangan ringan.
Desain sesuai dengan biometri mata orang Indonesia.
Mudah diperoleh.

kelemahan
•
•

Bahan yang kaku, sehingga dibutuhkan cara handling yang benar.
Tidak memiliki katup (valve) sehingga diperlukan trik khusus bagi operator saat operasi pemasangan implan.

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Proses implementasi pada kelinci
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Hasil uji fisik material implan.Terdapat 3 jenis uji fisik yang dilakukan:
Atomic Force Microscopy, Chromatography Mass Spectrometry, Fourier Transform Infra Red

Hasil uji klinis tahap awal pada manusia

Kategori Inovasi Alat Keseatan

Implan pada mata kelinci
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EGONATOR
Rancang bangun Prosthesis Lengan untuk Tuna Daksa
Berbasis Rapid Prototyping
Peringkat Terbaik VIII
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi Jawa Timur | Kota Surabaya
Maulana Rahman

PENJELASAN SINGKAT
Egonator merupakan prosthesis lengan yang ditenagai lengan penyandang tanpa bantu mekatronik. Prosthesis ini dikhususkan bagi penyandang
tuna daksa yang diamputasi pada bawah siku. Material yang digunakan
adalah ABS yang dicetak oleh mesin 3D printer.

metode & proses kerja
•
•
Kategori Inovasi Alat Kesehatan

•
•
•
•
•
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Survei pada seorang penyandang tuna daksa bawah siku.
Diukur dan didata lengan penyandang dengan Standard Operational Procedure (SOP).
Mulai merancang prosthesis sesuai ukuran lengan di software Solidworks
menjadi 3D model.
3D Model dicetak pada 3d printer tipe FDM.
Hasil print dirangkai.
Pemasangan komponen-komponen lain: tali, mur baut, senar pancing,
dilakukan.
Usability test pada penyandang tuna daksa.

Kategori Inovasi Alat Keseatan

Perangkat Egonator
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manfaat
Penyandang:
1. Terbantu akan adanya lengan prostetik yang terjangkau.
2. Dapat melakukan aktivitas sehari-hari lebih mudah secara
mandiri.

2. Mengembangkan prosthesis tangan
yang terjangkau dimasa mendatang.

Stake holder:
1. Memperoleh perkembangan teknologi 3D print.
2. Dipercaya untuk membuat produk
Desainer:
secara massal dan mengembang1. Dapat mengerti keadaan penyankan lengan prostetik untuk jenis
dang.
prostetik tunadaksa yang lain.

implementasi
Penggunaan sistem Detangler seperti pada sistem pengereman sepeda
BMX untuk sistem gerakan supinasi
dan pronasi. Menggunakan gerakan
lengan bawah yang tersisa untuk kinerja prosthesis. Saat lengan ditekuk,
maka prosthesis lengan menggenggam,
dan akan membuka saat lengan diluruskan. Senar pancing digunakan
sebagai media penyalur gerakan dari
lengan ke jari.

Sistem Detangler

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Keunggulan
•

Penyandang Tuna Daksa dapat melakukan gerakan Pronasi dan Supinasi
dengan prosthesis ini.

•

Prosthesis ini berbahan ABS dengan metode 3D printing, yang mengakibatkan proses produksi yang cepat dan secara masal

•

Konsep Voronoi: pola yang digunakan untuk mengisi pada suatu bidang.
Konsep ini digunakan untuk memperingan prosthesis lengan Egonator
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kelemahan
•

Tidak dapat melakukan precision grip (genggaman presisi) dimana Egonator dikhususkan untuk aktivitas dengan power grip (genggaman kuat).

Kategori Inovasi Alat Keseatan
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ORTHOSA
ORTHOSIS UNTUK PENDERITA CEREBRAL PALSY SPASTIK
Peringkat Terbaik IX
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi Jawa Timur | Kota Surabaya
Syukriyatun Ni’amah, Tim HUCED (Human
Centered Design)
Jurusan Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember

PENJELASAN SINGKAT
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Cerebral Palsy adalah kelainan kontrol gerak dikarenkan kerusakan
bagian otak yang mengendalikan
gerakan otot. Kelainan kontrol otot
menyebabkan penderita CP mengalami abnormalisasi postur dan pola
jalan. Di Indonesia prevalensi penderita CP diperkirakan sekitar 1-5
per 1000 kelahiran hidup. Orthosis
merupakan sebuah sistem perangkat untuk mengontrol gerak, memperbaiki atau kompensasi kelainan
tulang, perbaikan bentuk, atau penyokong kekuatan tubuh. Pengembangan
desain dan manufacturing orthosis
memiliki peluang yang besar, karena
sebagian besar orthosis yang dipro124

duksi di Indonesia masih berupa custom production dan tradisional.
Orthosa didesain lebih dinamis dan
sesuai aspek biomekanis penggunanya.
Tidak hanya berfungsi sebagai media
terapi sesaat, Orthosa didesain untuk
dapat digunakan terapi dan kontrol
postur sehari hari dengan nyaman.
Dengan menggunakan metode rapid
prototyping dapat dihasilkan produk
orthosis yang lebih ekonomis. Melalui
3D printing, 3D scanning, laser cutting
yang dilibatkan dalam proses produksi, Orthosa dapat memajukan dan
meningkatkan kemandirian inovasi
produk orthosis di Indonesia.

metode & proses kerja
I. Analisa
& Observasi

II. Analisa
Kebutuhan

III. Pengembangan
Desain

Skema prototyping

manfaat
Manfaat yang diharapkan dari
nesia.
produk Orthosa ini adalah sebagai 3. Dapat mendukung motivasi
berikut:
penderita untuk dapat berakti1. Meningkatkan
kemampuan
vitas secara mandiri.
manufakturing orthosis di Indo- 4. Mengoptimalisasi
perbaikan
nesia.
dan peningkatan kemampuan
2. Meningkatkan kemandirian propenderita CP dan gangguan
duksi alat bantu medis di Indofungsi gerak lainnya.
Kategori Inovasi Alat Keseatan

implementasi
Berikut alur proses pemakaian Orthosa

125

Keunggulan
•

Ringan
Dengan material ABS dan rangka stainless produk Orthosa ini memiliki massa total 904,62 gram.

•

Aman dan Nyaman
Produk telah melalui proses uji digital maupun secara langsung melalui
usability test dan dapat menanggung beban sebesar 800N atau 80kg.
Bagian yang bersentuhan dengan kulit menggunakan material kain
yang lembut, nyaman, dan tidak melukai kulit.

•

Customize
Produk Orthosa diproduksi secara custom agar dapat memenuhi setiap kebutuhan perbaikan individu yang relative berbeda beda pada
setiap penderita CP.

•

Ekonomis
Jika pada produk eksistng kisaran harga orthosis antara Rp 8.000.000Rp 14.000.000, produk Orthosa dapat dijual dengan kisaran harga
Rp 3.000.000- Rp 8.000.000. Harga ini dipengaruhi oleh pemilihan
material serta kemudahan teknik produksinya.

kelemahan
Produk Orthosa ini masih memerlukan pengembangan dan evaluasi pada
struktur agar lebih ringkas dan mempersingkat proses produksi.

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Sistem kunci pada joint lutut
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Fitur adjustable

Customize Orthosa sesuai tingkat Cerebral Palsy

Kategori Inovasi Alat Keseatan

Analisa Postur, Pola Jalan, dan Kebutuhan Orthosis Cerebral Palsy Spastik
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EGFR SPLIT SCAN KIT
Kit Deteksi Mutasi Gen EGFR
Peringkat Terbaik X
Kategori Inovasi Alat Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur
Najmiatul Masykura

PENJELASAN SINGKAT
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Kit EGFR Split Scan digunakan untuk deteksi mutasi gen EGFR pada
ekson 19 dan 21. Prosedur ini sangat penting dalam memutuskan strategi
penanganan pasien kanker paru. Dengan menggunakan kit ini, prosedur
deteksi mutasi gen EGFR menjadi lebih singkat. Pengembangan kit ini
dapat membantu pengembangan industri dalam negeri. Indonesia tidak
lagi terus menerus bergantung kepada kit yang diimpor dari luar negeri.
Dengan adanya kit ini, diharapkan pasien dan keluarganya memperoleh
manfaat yang besar.
Prinsip kerja dari kit ini cukup general, sehingga dapat diaplikasikan dalam prosedur deteksi mutasi pada gen lain. Tidak menutup kemungkinan
bahwa kit serupa juga akan dikembangkan bukan hanya untuk deteksi
mutasi pada gen EGFR, tetapi juga gen-gen lainnya. Pengembangan kit
ini tentunya harus melalui eksperimen skala laboratorium dan berbagai
prosedur validasi. Pada akhirnya, diharapkan pengembangan kit ini dapat
membawa manfaat yang besar bagi dunia kesehatan, terutama bagi pasien.

metode & proses kerja
Metode Split Scan dikembangkan untuk memudahkan tes mutasi EGFR.
Metode berbasis real time PCR ini, dilakukan dengan menggunakan kit
128

split scan. Tes mutasi DNA dengan metode split scan memberikan
kemudahan bagi analis. Metode ini
cukup ringkas, karena tidak memerlukan tahapan pengerjaan yang panjang. Perbedaan utama dari metode
split scan dengan metode sekuensing adalah penambahan pewarna
(dye), pada campuran reaksi PCR.
Prosedur split scan dilakukan dengan menggunakan mesin real time
PCR yang memiliki fitur high resolution melting (HRM). Alat real time
PCR memiliki detektor flororesensi, yang dihasilkan selama reaksi
PCR dan HRM. Floresensi ini terjadi dengan adanya pewarna yang
ditambahkan pada campuran reaksi
PCR (PCR mix). Pewarna ini akan
menyisip pada DNA untai ganda,
yang jumlahnya semakin meningkat
dengan adanya proses amplifikasi.

Data perubahan sinyal fluoresensi
yang direkam oleh alat dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau
kurva. Jika terdapat dua puncak
(split peak), maka dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat
mutasi gen EGFR pada ekson 19
dan 21. Penemuan di laboratorium ini, diformulasikan dalam bentuk kit, yang disebut dengan kit split
scan. Kit ini terdiri atas campuran
reagen dengan komposisi yang siap
untuk digunakan.

Prosedur deteksi mutasi dengan metode Split Scan
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Pada tahap HRM, terjadi peningkatan suhu, sehingga untai ganda DNA menjadi terbuka. Proses
ini biasanya disebut dengan proses
melting. Akibat dari proses melting,
sinyal fluoresensi menurun, seiring
dengan penurunan jumlah molekul
pewarna yang menyisip pada untai
DNA. Perubahan sinyal fluoresensi yang terjadi ini, dideteksi oleh
detektor yang ada pada alat. Alat
real time PCR dengan fitur HRM,
memiliki kemampuan untuk merekam perubahan sinyal fluoresensi

dengan resolusi tinggi. Perbedaan
satu basa, dapat mengakibatkan
perbedaan pada grafik yang dihasilkan.

manfaat
Pemeriksaan mutasi gen EGFR
dapat dilakukan di laboratorium yang memiliki fasilitas untuk
prosedur isolasi DNA dan PCR.
Hingga saat ini, di Indonesia belum
banyak laboratorium yang bisa
melakukan tes ini. Dengan adanya
kit split scan, akan membuka peluang untuk meningkatnya jumlah
laboratorium yang bisa melakukan
pemeriksaan ini. Penggunaan kit
EGFR split scan dapat diperluas ke
daerah-daerah, sehingga tiap rumah sakit tidak perlu lagi mengirimkan sampelnya ke laboratorium yang hanya ada di kota besar,
terutama Jakarta. Kit ini juga akan
menjadi kit deteksi mutasi EGFR
pertama yang diproduksi di dalam

negeri. Dengan demikian, distribusi
nya juga akan lebih cepat dibandingkan reagen lain yang diimpor
dari luar negeri. Pengiriman sampel dari rumah sakit daerah ke laoratorium rujukan, seperti Kalbe
Genomics Innolab & Stem Cell
and Cancer Institute (SCI), PT. Kalbe Farma Tbk,membutuhkan waktu beberapa hari. Selain itu, ada
resiko sampel yang diterima di laboratorium sudah tidak memenuhi
syarat, seperti terjadi kerusakan
sampel ketika di perjalanan atau
jumlah sel tumor pada sampel tidak mencukupi, sehingga spesimen
baru dari sampel yang sama perlu
dikirimkan.

implementasi
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Pemeriksaan mutasi gen EGFR
pada pasien kanker paru sudah
dilakukan di Kalbe Genomics Innolab & Stem Cell and Cancer
Institute (SCI), PT. Kalbe Farma
Tbk,sejak tahun 2008. Pada awalnya, digunakan metode sekuensing.
MetodePCR HRM mulai digunakan
untuk pemeriksaan sampel pasien
sejak tahun 2011. Hingga saat ini,
jumlah sampel pasien kanker paru
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yang diperiksa di Kalbe Genomics
Innolab & Stem Cell and Cancer
Institute (SCI), PT. Kalbe Farma
Tbk, sudah mencapai angka lebih
dari 7000 pasien. Sampel pasien ini
berasal dari berbagai rumah sakit
diseluruh Indonesia. Jumlah pasien
ini terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah sampel pasien yang
diterima adalah rata-rata 100 pasien perminggu.`

EGFR Split Scan Kit

Kelebihan
Ketika masih menggunakan
metode sekuensing, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan adalah
10 hari. Dengan adanya metode
split scan, pemeriksaan ini dapat
dilakukan dengan lebih cepat dan
mudah. Dokter dan pasien bahkan
bisa menerima hasil pemeriksaan
setelah 5 hari sejak sampel diterima oleh laboratorium pemeriksaan. Hal ini tentunya sangat membantu mempercepat penanganan
pasien kanker paru.
Produksi kit split scan sebagai

kit dalam negeri dapat menguntungkan berbagai pihak. Pihak laboratorium yang melakukan pemeriksaan
gen EGFR juga akan mendapatkan
kemudahan. Pada umumnya, kit produksi luar negeri, membutuhkan
waktu lama untuk sampai di laboratorium. Selain itu, harga kit deteksi
mutasi gen EGFR produksi luar negeri dijual dengan harga yang tinggi.
Agar kit ini dapat digunakan dengan
efisien, maka jumlah sampel yang
dianalisa dalam satu kali pengerjaan
harus mencapai kuota tertentu.
Kategori Inovasi Alat Keseatan

Perbandingan Jumlah Sampel dan Harga Kit Split Scan dengan Kit Komersil Produksi Luar Negeri
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Kekurangan
Pemeriksaan mutasi gen EGFR
dapat dilakukan di laboratorium yang memiliki fasilitas untuk
prosedur isolasi DNA dan PCR.
Hingga saat ini, di Indonesia belum
banyak laboratorium yang bisa
melakukan tes ini. Dengan adanya
kit split scan, akan membuka peluang untuk meningkatnya jumlah
laboratorium yang bisa melaku-

kan pemeriksaan ini. Penggunaan kit
EGFR split scan dapat diperluas ke
daerah-daerah, sehingga tiap rumah
sakit tidak perlu lagi mengirimkan
sampelnya ke laboratorium yang
hanya ada di kota besar, terutama
Jakarta. Namun, pemakaian kit ini
membutuhkan investasi berupa alat
real time PCR.

Kategori Inovasi Alat Kesehatan

Split scanpada Kontrol Mutan gen EGFR ekson 21
Gambar ini memperlihatkan melting curve yang dihasilkan dari reaksi PCR HRM menggunakan mesin real time
PCR. Kurva berwarna hijau merepresentasikan kontrol wild type, sedangkan kurva berwarna merah merepresentasikan kontrol mutan heterozigot ekson 21. Pola split peak terlihat pada kontrol mutan heterozigot.
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10 karya terbaik
kategori inovasi e-Health
Terbaik i

LaCaK Malaria
Aplikasi Pelaporan Cepat Penderita Malaria melalui HP

terbaik ii

terbaik iii

Merealisasikan Pemrosesan Data Kesehatan Keluarga (Kesga) Program Ketuk Pintu Layani dengan Hati
(KPLDH) dari 0% menjadi 100%
Emergency Medical Information Service

terbaik iv

Deteksi Dini Penyakit Kardiovasuler menggunakan
Sensor Photoplethysmogram

terbaik v

MESES JAMUR (SMS panjang umur)

terbaik vi

Smart Medical Record

terbaik vii

Indonesia STEMI
Manajemen Data Sindroma Koroner Akut Berbasis Aplikasi

terbaik viii

TrustMedis

terbaik ix
terbaik x

Homemedika.com
HEWS (Health Early Warning System) DBD Kota
Semarang
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Web Online

LaCak Malaria
Aplikasi Pelaporan Cepat Penderita Malaria Melalui HP
Peringkat Terbaik i
Kategori Inovasi E-Health
Provinsi Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Selatan
Firmansyah

PENJELASAN SINGKAT
LaCaK Malaria adalah aplikasi
mobile untuk melaporkan setiap kasus malaria yang ditemukan
petugas puskesmas, pustu, polindes
dan petugas kesehatan di lapangan,
sesaat setelah penderita diperiksa
dan diobati.

Kategori Inovasi e-Health

Data penderita malaria akan
dikirimkan melalui HP petugas secara cepat tanpa memotong pulsa
petugas, dan hanya membutuhkan
waktu kurang dari 1 menit untuk
setiap data penderita yang dilaporkan.
Dengan adanya LaCaK Malaria

ini maka kasus akan dapat dipantau
setiap saat (real time) oleh Puskesmas dan kabupaten (Malaria Center - Dinas Kesehatan). Dibanding
sebelum
diberlakukannya
LaCaK Malaria kasus-kasus malaria baru akan diketahui oleh Dinas
Kesehatan setelah laporan bulanan
dikirimkan oleh petugas sehingga
terkadang pemantauan kasus dan
sistem kewaspadaan dini tidak berjalan maksimal. LaCaK Malaria ini
menggantikan sistem pelaporan
bulanan menjadi pelaporan cepat.
setiap ada kasus.

Metode & Proses Kerja
LaCaK Malaria berbasis UMB atau Supplementary Service Data) yang
USSD Menu Browser (Unstructured dipergunakan mengirimkan data ka134

sus penderita malaria (by name) dan
pelaporan stok obat malaria dari
petugas polindes, pustu dan puskesmas ke Malaria Center. UMB dapat
diakses dengan kode angka untuk
dial atau SDC (Short Dial Code)
yang dimulai dengan tanda bintang
(*) dan diakhiri dengan tanda pagar
(#). LaCaK Malaria diakses dengan
menekan *200*789*1*xxxx# (xxxx
= 4 angka kode fasilitas kesehatan)
untuk laporan kasus malaria dan
*200*789*2*xxxx# untuk laporan
stok obat malaria. Dengan menekan
kode tersebut selanjutnya petugas
akan menginput data pasien, hasil
pemeriksaan dan pengobatan sesuai
yang tampil di layer UMB. Data yang

dikirim secara real time akan diterima oleh pusat data (Malaria Center) yang ditampilkan dalam sebuah
Dashboard yang memuat tentang
penderita, grafik untuk pemantauan
kasus dan laporan malaria.
Setiap data penderita malaria yang dilaporkan, LaCaK akan
mengirimkan SMS notifikasi ke
penderita tentang hasil pemeriksaan dan diagnosanya serta pesan
kesehatan. SMS notifikasi juga akan
dikirimkan ke petugas puskesmas
dan supervisor malaria agar mengetahui dan waspada setiap ada kasus
malaria.

mANFAAT

Tampilan halaman login

kasus malaria secara update. Tentunya ini merupakan dampak yang luar
biasa dirasakan mengingat kondisi
geografis wilayah Halmahera Selatan
yang merupakan wilayah kepulauan
dan terbatasnya akses komunikasi
khususnya dalam pengiriman data
dan informasi
Kategori Inovasi e-Health

Dari implementasi Lacak Malaria
selama setahun lebih, dapat memperbaiki sistem pelaporan penyakit malaria. Jika dulu laporan kasus malaria
dibutuhkan waktu sebulan lebih oleh
Dinas Kesehatan/Malaria Center untuk mengetahui jumlah kasus malaria
maka sekarang setiap harinya bahkan
setiap saat dapat diketahui jumlah

Tampilan dashboard website
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Implementasi
LaCaK Malaria diluncurkan tanggal 15 September 2015 dan efektif
berlaku sejak 1 Oktober 2015 untuk digunakan oleh 32 Puskesmas,
30 Pustu, 123 Polindes dan pada
249 desa di Kab. Halmahera Selatan. Dalam penerapannya aplikasi
LaCak ini tidak memerlukan pelatihan bagi petugas namun hanya
dengan membagikan brosur petun-

juk penggunaan sebanyak 2 lembar
maka aplikasi ini tersosialisasi kepada petugas kesehatan dan dapat
digunakan.
Setiap data penderita yang
dikirimkan melalui LaCak ini akan
dipantau melalui dashboard oleh
para supervisor malaria di Kabupaten (Malaria Center) dan juga oleh
petugas puskesmas.

Keunggulan
1. Laporan penderita dapat dilakukan
sesaat setelah pasien mendapat
pelayanan dan laporan langsung
diketahui hingga tingkat Kabupaten.
2. Menu aplikasi UMB sangat interaktif, sehingga memudahkan dalam
menginput data dan meminimalkan
kesalahan input data.

penderita) untuk memudahkan
dalam melakukan follow up dan
pemantauan kasus.
5. Pasien akan mendapatkan sms
notifikasi hasil pemeriksaan, jadwal follow up pengobatan dan pesan kesehatan.

Kategori Inovasi e-Health

6. Cocok untuk semua jenis HP.
3. Pengirim (petugas puskesmas, pustu, polindes) tidak dibebankan biaya 7. Tidak memerlukan install atau setting apapun pada HP.
pengiriman (gratis/ tidak memotong pulsa) karena biaya pengiri- 8. Dapat di akses dengan jaringan
Telkomsel di wilayah manapun
man akan ditanggung oleh Malaria
Center.
9. Sistem ini merupakan inovasi baru
dan yang pertama dalam pelapo4. Data yang terkirim akan dikirimran real time malaria di Indonesia
kan juga ke petugas penanggungdan sangat sesuai untuk daerah
jawab di puskesmas bersangkutan
yang sulit.
dan petugas Malaria Center melalui
sms notifikasi (yang memuat data
136

kelemahan
Salah satu kelemahan dari sistem UMB yang dipakai pada LaCaK ini adalah
dibatasinya jumlah layer UMB sebanyak 9 layer. Sehingga harus dilakukan
pemilihan variabel data yang penting untuk laporkan.

Kategori Inovasi e-Health

Fitur pelaporan melalui jaringan Telkomsel melalui *200*789*1*0001#
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Merealisasikan Pemrosesan Data
Kesehatan Keluarga (Kesga) Program
Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH)
dari 0% menjadi 100%
Peringkat Terbaik iI
Kategori Inovasi E-Health
Provinsi DKI Jakarta | kota Jakarta Selatan
Gugus Kendali Mutu Lolipop
Puskesmas Kecamatan Tebet

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi e-Health

Puskesmas Kecamatan Tebet
memiliki visi menjadi “Puskesmas
unggulan menuju Jakarta sehat untuk semua”, sehingga Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang lebih
banyak dilakukan di luar gedung
juga menjadi perhatian, di samping Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP) yang dilakukan melalui pelayanan di dalam gedung. Salah satu
misi Puskesmas Kecamatan Tebet, yaitu “Membangun masyarakat
mandiri, berbudaya, dan peduli
kesehatan melalui kerjasama lintas
sektoral” sejalan dengan program
Ketuk Pintu Layani dengan Hati
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(KPLDH), program baru yang menjadi salah satu program unggulan
di jajaran dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta saat ini. KPLDH
merupakan pendekatan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Program ini diawali
dengan pendataan di setiap rumah
dan/atau pintu rumah, dilanjutkan
dengan analisa masalah kesehatan,
perencanaan intervensi, hingga pemantauan dan evaluasi hasil secara
berkala.
Sayangnya, sejak dicanangkan
pada tahun 2015, pemrosesan

data kesehatan keluarga program
KPLDH di Puskesmas Kecamatan
Tebet mengalami berbagai kendala,
sehingga data yang telah terkumpul tidak terproses sampai pada
tahap analisa data sehingga tahapan selanjutnya tidak dapat berjalan. Menghadapi kendala tersebut,
GKM LOLIPOP menyadari perlunya suatu sistem terintegrasi yang
dapat mempercepat dan mengoptimalkan kerja petugas KPLDH di
luar gedung. Akhirnya, tercetuslah

gagasan untuk menggunakan aplikasi berbasis android. Sistem ini menerapkan penggunaan tablet untuk
menggantikan formulir pendataan
dalam bentuk kertas yang langsung
terhubung dengan server. Ketentuan di atas telah ditetapkan dalam
IK Standar Operasional Prosedur
“Pelaksanaan Program Ketuk Pintu
Layani dengan Hati (KPLDH)” Nomor : SOP-01/KPLDH/PKM-TBT
tertanggal 22 Februari 2016.

Metode & Proses Kerja

Kategori Inovasi e-Health
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Manfaat
Sebelum penggunaan sistem ini,
tidak ada data kesehatan keluarga
program KPLDH yang terproses
hingga tahap analisa data. Kemudian,
setelah sistem ini digunakan selama
4 bulan, sebanyak 81% data kesehatan keluarga yang terkumpul dapat
diproses hingga tahap analisa data.
Setiap warga yang dikunjungi
oleh petugas KPLDH Puskesmas
Kecamatan Tebet akan didata sesuai
item pendataan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan DKI
Jakarta yang meliputi: Data Keluarga, Profil Keluarga, Profil Umum

Anggota Keluarga, Profil Kesehatan
Anggota Keluarga, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga.
Selain itu, penggunaan aplikasi KPLDH memungkinkan proses
analisa data terlaksana dengan lebih cepat sehingga penyusunan rencana kerja bersama dapat dilakukan.
Pada bulan Juli 2016, sebanyak 4
komunitas di 4 kelurahan di kecamatan Tebet telah melaksanakan
Musyawarah Masyarakat Desa
(MMD) untuk menyusun rencana
kerja bersama (RKB).

Implementasi

Kategori Inovasi e-Health

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Langkah I : Menentukan tema dan judul.
Langkah II : Menetapkan faktor penyebab.
Langkah III : Menentukan faktor penyebab dominan.
Langkah IV : Menetapkan rencana penanggulangan.
Langkah V : Melaksanakan penanggulangan.
Langkah VI : Mengevaluasi hasil penanggulangan.
Langkah VII : Menetapkan standar.
Langkah VIII : Menetapkan tema berikutnya.

Keunggulan
1. Pendataan dan penginputan
dapat dilakukan langsung dari
lapangan.

kan setiap hari atau disesuaikan
setelah terkumpul data dari beberapa keluarga.

2. Pengiriman data kesga dari 3. Pengolahan data kesga otomatis
aplikasi ke server dapat dilakudilakukan oleh server.
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4. Analisa data dilakukan tim khusus.
5. Penyusunan Rencana Kegiatan
Bersama (RKB) dilakukan oleh
puskesmas dan warga.
6. Masalah kesehatan terdeteksi
lebih dini.
7. Masalah kesehatan keluarga
lebih cepat diatasi.
8. Bekurangnya biaya pembelanjaan bahan habis pakai (formulir pendataan kesga).
9. Mempercepat publikasi hasil
analisa dan RKB data kesga.
10. Lebih dini diterima oleh user

(atasan dan pihak terkait).
11. Berkurangnya risiko penyakit
akibat kerja pada petugas saat
pendataan, sehingga
berkurangnya angka absensi petugas.
12. Meningkatnya kinerja petugas,
meningkatnya semangat dan
kenyamanan petugas dalam
pendataan dan lebih percaya
diri dalam menjalankan tugas.
13. Meningkatkan
implementasi
Green Operation, mengurangi penggunaan kertas dalam
jumlah yang cukup besar di
lingkungan puskesmas.

Kelemahan
1. Harus tersedia gadget Android
dan sarana internet.
2. Sistem offline/ error.

3. Hilangnya data hasil input jika
terjadi kerusakan perangkat
keras elektronik yang digunakan
atau bisa juga dirusak virus.
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Proses Input Data

Emergency Medical
Information Systems
Peringkat Terbaik iII
Kategori Inovasi e-Health
Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung
DR. Dr. Tri Wahyu Murni, SpB, SpBTKV, MHKes

PENJELASAN SINGKAT
Emergency Medical Information Systems (EMCIS) adalah suatu sistem
informasi untuk merujuk pasien di
lokasi bencana, dimana saat fase awal
bencana semua sistem termasuk
komunikasi informasi rusak. EMCIS

menggunakan radio komunikasi VHF
sebagai alat koneksi antar perangkat yang sangat berguna pada fase 1
minggu awal bencana, dimana saat itu
komunikasi satelit masih sangat mahal. Atas dasar inilah EMCIS dibuat.

Metode & Proses Kerja
Kategori Inovasi e-Health

EMCIS dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual
Basic untuk aplikasi perangkat lunak.
Aplikasi ini kemudian dipasang dalam komputer dan dari komputer
dihubungkan dengan modem komunikasi yang tersambut dengan radio
komunikasi VHF. Untuk merujuk pasien emergensi tidak diperlukan data
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yang besar, cukup dengan tanda
vital, kondisi pasien, terapi pertama, vitur gambar klinis pasien dan
semua data tersebut dikirim dari
lokasi bencana ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. System ini sangat
bergantung dari kontur geografis,
dimana jarak maksimal dari satu

titik ke titik lain dalam posisi linier bisa mencapai 5-7 Km.

Manfaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tidak memerlukan power besar, bisa dengan DC listrik.
Mudah di install.
Tampilan interface mudah dipelajari
Tidak memerlukan alat komunikasi permanen seperti Telkom, dll
Menggunakan radio VHF tidak memerlukan biaya.
Baik untuk fase awal bencana saat semua sistem komunikasi rusak
yang diperlukan untuk merujuk pasien korban bencana.

mANFAAT
Implementasi dan trial sudah dilakukan di RSUD Dr. Slamet Garut dengan
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, serta lokasi tanah longsor di Garut.

1.
2.
3.
4.

kelemahan

1. Memerlukan lokasi kontur
Mudah.
geografis yang datar.
Murah.
2.
Propagasi transmisi gelombang
Tidak memerlukan biaya pulsa.
sangat bergantung pada cuaca.
Baik untuk fase awal bencana saat
komunikasi rusak untuk merujuk 3. Hanya bisa mengirimkan text
dan gambar, bukan video.
pasien.
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Keunggulan

User Interface EMCIS

Kategori Inovasi e-Health

User Interface EMCIS - Wound checklist
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Perangkat EMCIS

Kategori Inovasi e-Health
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DETEKSI DINI PENYAKIT KARDIOVASKULER Menggunakan SENSOR PHOTOPLETHYSMOGRAM
Peringkat Terbaik iv
Kategori Inovasi e-Health
Provinsi jawa barat| KABUPATEN sukabumi
Arrozaq Ave,
Hamdan Fauzan,
Rhandy Adhitya S.

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi e-Health

Penyakit kardiovaskuler sudah
dikenal sebagai salah satu penyakit
pembunuh nomor satu di dunia.
Menariknya, penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit yang
tidak menular tetapi dapat menyebabkan kematian karena gejalanya
yang tidak diatasi sejak dini. Penyakit kardiovaskuler umumnya disebabkan adanya plak yang menempel pada pembuluh darah sehingga
menyumbat proses peredaran darah. Adanya plak tersebut diakibatkan kotornya darah dan kotornya
darah dapat disebabkan oleh kon146

sumsi makanan yang tidak sehat.
Penyumbatan inilah yang berbahaya karena dapat menghentikan
peredaran darah. Artinya akan
ada darah yang tidak terdistribusi
kebagian tubuh tertentu sehingga
bagian tubuh tersebut tidak berfungsi dengan baik atau bahkan
tidak berfungsi total akibat tidak
mendapatkan nutrisi yang seharusnya dibawa oleh darah.
Dengan demikian deteksi dini
penyakit kardiovaskuler akan menjadi sangat penting bagi kesehatan.

Perkembangan kehidupan masa
kini yang telah menggeser kesehatan ke strata kebutuhan yang
lebih tinggi menyamai kebutuhan
primer menyebabkan munculnya
persepsi bahwa kesehatan telah
menjadi kebutuhan sandang dan
perhatian khusus untuk mencapai taraf hidup yang berkualitas
bagi umat manusia. Indonesia
diproyeksikan akan menjadi salah
satu negara raksasa dengan perekonomian yang kuat untuk 10 tahun ke depan. Hal ini merupakan
gambaran yang positif terhadap
kehidupan dan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

Terdapat berbagai macam cara
pencegahan yang dapat dilakukan
untuk meminimalisir dampak kesehatan dan materi/non-materi yang
harus dilakukan seperti berolahraga,
menjaga serta memakan makanan
yang sehat, dan beraktivitas positif. Untuk mencukupi itu semua,
diperlukan alat pendeteksian dini
untuk mengukur tingkat kesehatan
tersebut khususnya penyakit kardiovaskuler dalam parameter kuantitatif dan kualitatif. Hal ini bermula
dari pengalaman dan bukti di lapangan bahwa kebanyakan penyakit
turunan kardiovaskuler ini berbeda
dengan penyakit pada umumnya. Ciri-cirinya tidak terlihat secara kasat
mata, sulit diinterprestasikan dengan tangan kosong, dan serangannya terjadi secara tiba-tiba. Adapun
tujuan dari pembuatan alat pendeteksi dini penyakit kardiovaskuler
meggunakan sensor PPG adalah untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit kardiovaskuler.

METODE & pROSES kERJA
DESIGN
Interaksi user dengan perangkat
pengembang deteksi dini penyakit
kardiovaskuler ini menggunakan

user interface yang telah dibuat. Adapun interface tersebut adalah smartphone/tablet yang terhubung secara
wireless menggunakan bluetooth pada
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Kesehatan yang menjadi perhatian khusus masyarakat telah
memasuki ke tahap yang dijadikan prioritas tinggi dalam daftar
kehidupan manusia. Seperti yang
telah terpapar pada berbagai media cetak dan media elektronik,
banyak orang rela untuk membayarkan harta dan kekayaannya
demi kesehatan dimulai dari usaha pencegahan sampai usaha pengobatan. Pencegahan merupakan

metode yang paling mudah dan murah untuk dilakukan untuk menjaga
dan merawat kesehatan.

perangkat. Hal ini juga turut didukung
dengan lampu indikator yang terpasang secara langsung pada perangkat
utama. Pada apps di smartphone/tablet
juga akan dipasang petunjuk penggunaan untuk memudahkan pengoperasian dan memperoleh informasinya. Fitur help yang merupakan fitur standar
dari sebuah software akan disertakan
dan juga akan ada pemakaian kata
kunci. Penambahan fitur suara juga
akan dilakukan, hal ini dikarenakan objek pemakai dari alat ini berasal dari
segala usia sehingga diperlukan bantuan untuk mempermudah penggunaan
atau solusi jika mengalami gangguan
fitur.

Kategori Inovasi e-Health

Mengacu pada fungsi utama dari alat
ini, akan ditampilkan lampu indikator.
Selain lampu indikator, pada apps akan
ditampilkan grafik yang bersesuaian
dengan fitur yang dipilih. Fitur-fitur
tersebut dapat berupa detak jantung,
tekanan darah, oksimeter, dan sinyal
PPG. Fitur-fitur ini dapat ditampilkan dan digunakan sesuai keinginan
dari user. Tampilan fitur-fitur tersebut
dibuat seinteraktif mungkin sehingga
dapat memudahkan user. Alat deteksi
dini penyakit kardiovaskuler ini menggunakan PPG sebagai sensornya. Klasifikasi kemungkinan adanya penyakit
kardiovaskuler dibagi menjadi 3 yaitu:
Bahaya (tanda nyala LED merah), Hati-hati (tanda nyala LED Kuning) dan
Aman (tanda nyala LED Hijau).
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Dalam membuat rincian spesifikasi produk perangkat pendeteksi
dini penyakit kardiovaskuler dengan sensor PPG digunakan diagram
blok sebagai berikut:

Data flow diagram yang ditunjukkan pada gambar di atas merupakan data flow diagram level 0 yang
merupakan konfigurasi umum dari
produk perangkat deteksi dini penyakit kardiovaskular dengan sensor
photoplethysmogram.
CARA KERJA
1. Menerima respon sinyal setelah
LED memancarkan cahaya ke
kulit bagian tubuh tertentu secara real time dan update rate
tertentu.
2. Mengolah data sinyal dan
turunannya sehingga dapat dihasilkan informasi yang dikemas dalam bentuk beberapa
level seperti tanda bahaya, normal dan hati-hati.
3. Menampilkan data dari hasil
pemrosesan kepada perangkat
smartphone/tablet secara wireless.
SPESIFIKASI
Spesifikasi dari perangkat detek-

si penyakit kardiovaskuler dengan
sensor PPG: mampu merepresentasikan aliran darah ke dalam bentuk
sinyal; mampu melakukan monitoring
dan mengamati respon sinyal pengamatan perilaku pembuluh darah
secara real time; mampu mendeteksi dan menganalisa kemungkinan
adanya penyakit kardiovaskuler dari
kondisi pem buluh darah; mampu
merepresentasikan status kemungk-

inan adanya penyakit kardiovaskuler
berupa nyala LED dalam 3 kelas (hijau
= aman, kuning = hati-hati, atau merah = bahaya); mampu dikoneksikan
dengan smartphone/tablet secara
wireless untuk menampilkan status
kemungkinan adanya penyakit kardiovaskuler; bersifat non-invasif sehingga tidak akan menyebabkan rasa
sakit.

mANFAAT
1. Perangkat deteksi dini penyamungkinan adanya penyakit karkit kardiovaskuler berguna undiovaskuler.
tuk melakukan monitoring dan 2. Sistem ini akan digunakan oleh
megamati respon sinyal dalam
tim medis untuk analisis dan
pengamatan perilaku pembumelakukan evaluasi performa
luh darah secara real time untuk
pasien.
mendeteksi dan menganalisis ke-

Keunggulan
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1. User friendly
pada menu awal program untuk
Pada interface yang digunakan
panduan penggunaan alat Pepege
di smartphone/tablet digunakan
1.0. Dari alat ini juga tidak ditimukuran tulisan-tulisan yang jelas
bulkan suara yang mengganggu
bagi pengguna dengan
pengbagi pengguna sebagai orang terlihatan normal. Pilihan-pilihan
dekat terhadap alat tersebut.
yang terdapat pada software juga 2. Performance
mudah dipelajari karena hanSistem ini dapat melakukan scanya terdapat sedikit pilihan pada
ning darah menggunakan hardmenu awal. Warna dan jenis tuware. Hasil dari scanning tersebut
lisan juga sederhana dan tidak
akan ditampilkan pada hardware
norak untuk memudahkan pemberupa nyala lampu LED sebagai
bacaan bagi pengguna. Pengguna
indikator dan pada pengguna
juga dapat memilih pilihan tutorial

golong ringan dan ukurannya
interface berupa kategori kesejuga yang kecil menyebabkan alat
hatan dari pengguna. Data dari
ini mudah untuk dibawa kemahasil scanning akan diolah terna-mana. Sehingga pengguna tilebih dahulu sehingga dibutuhkan
dak direpotkan jika alat ini ingin
waktu untuk scanning selama kudipindahkan atau dibawa dalam
rang dari 30 detik. Pada software
kegiatan sehari-hari.
juga tidak digunakan grafik dan
data yang berat sehingga loading 4. Harga
yang ditimbulkan pada software
Harga yang ditawarkan untidak akan lama. Pada packaging
tuk alat ini tidak terlalu mahal
dari hardware Pepege 1.0 ini didibandingkan alat-alat kesehatan
gunakan plastik yang tahan lama
lainnya.
dan kokoh agar tidak mudah ru5. Compatibility
sak atau hancur.
Sistem ini dapat digunakan pada
3. Praktis
smartphone/tablet yang mengguKarena berat hardware yang ternakan sistem operasi Android.
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Perangkat PPG

150

Hasil simulasi analisis AC

Tampilan pada smartphone Android
Kategori Inovasi e-Health
151

MESES JAMUR
SMS Panjang Umur
Peringkat Terbaik V
Kategori Inovasi e-Health
Provinsi Jawa Timur| Kota Malang
Budi Ari Bowo

PENJELASAN SINGKAT
Adalah modul yang telah dikoneksikan dengan LIS V3.5 yang secara
otomatis dapat mengirim pesan sms via HP individu/penderita yang berisi himbauan/ pengingat/pesan bahwa pasien/individu tersebut sudah waktunya untuk kontrol laboratorium di Laboratorium Puskesmas Dinoyo.

METODE & pROSES kERJA
Metode dengan pengiriman SMS secara otomatis/computerized kepada
pelanggan/pasien. Proses kerja sangat sederhana yaitu:
1. Memasukkan Master ID pelanggan/pasien dengan nomer HP yang aktif.
2. Menjadwalkan sesuai keinginan dokter pemeriksa/ pelanggan/pasien/individu.
Kategori Inovasi e-Health

mANFAAT
1. Jadwal kontrol kesehatan, pasien
mendapatkan kepastian jadwal
kontrol secara periodik tanpa
harus mengingat kapan waktunya;
3.
2. Pasien mendapatkan jadw152

al kontrol laboratorium, pasien
mendapatkan jadwal kontrol secara kontinyu via sms yang dikendalikan oleh sistem;
Manajemen waktu, memanfaatkan dan membagi waktu dengan

baik yang dapat meningkatkan
produktifitas;

memungkinkan akses penderita di laboratorium Puskesmas
Dinoyo dapat dikendalikan agar
tidak
bersamaan
sehingga
response time sesuai dengan Sasaran Mutu ISO 9001:2008;

9. Response time terkendali, pemberian jadwal kepada penderita

swasta. Dengan biaya lebih murah dan jaminan mutu yang sama
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4. Kemudahan kelola kesehatan/
mengontrol kesehatan pasien,
memudahkan bagi tim pengobatan mengendalikan dan
mengontrol penderita;
10. Peningkatan kunjungan, dengan
kualitas layanan laboratorium
5. Peningkatan usia harapan hidyang baik dan terjangkau tingup/produktifitas, melalui cara
kat kunjungan pasien semakin
mengontrol dan tata kelola pentinggi dimana segmentasi pasien
yakit yang diderita;
yang berasal dari berbagai latar
6. Peningkatan penemuan kasus, anbelakang profesi. Hal ini memgka penemuan kasus HIV/AIDS
buktikan bahwa tingkat kepuasan
melonjak tajam setiap tahun. Hal
layanan pasien dalam kategori
ini disebabkan kelompok resiko
tinggi;
tinggi telah secara aktif melakukan kontrol laboratorium secara 11. Kepercayaan masyarakat, meningkatkan kepercayaan maberkala, sehingga angka penesyarakat terhadap laboratorimuannya lebih besar;
um Puskesmas Dinoyo dalam
7. Kemudahan akses periksa labomemberikan
pelayanan yang
ratorium, masyarakat yang memprima dan profesional. Selama ini
butuhkan layanan laboratorium
masyarakat apriori terhadap
dapat mengatur waktu periklayanan yang ada di laboratorium
sa/kontrol kesehatannya disePuskesmas. Masyarakat masih
suaikan dengan aktivitas kesemenganggap layanan di laboratohariannya;
rium Puskesmas tidak modern,
8. Harmonisasi hubungan petugas
baik dari sisi sumber daya manudan penderita, pengiriman SMS
sia maupun sarana dan prasarana;
merupakan media komunika- 12. Perubahan paradigma massi petugas dan penderita dalam
yarakat, masyarakat lebih memilih
meningkatkan derajat kesehatan
layanan laboratorium Puskesmas
masyarakat;
Dinoyo daripada laboratorium

masyarakat lebih memilih layanan
laboratorium Puskesmas;

meningkatkan efektifitas kinerja
laboratorium;

13. Perubahan perilaku masyarakat, 15. Budaya kerja, Puskesmas Dinoyo
kesadaran masyarakat terhadap
yang kondusif saling mendukung
pentingnya pemeriksaan laboramembuat modul inovasi ini dapat
torium, yaitu apabila penderita
terkait lintas program, sebagai
berobat ke Puskesmas Dinoyo
contoh: Pemegang Program
selalu bertanya kepada dokter
Pemberantas TB/Tuberkulosa
pemeriksa apakah diperiksa dauntuk jadwal kontrol pemerikrah?;
saan sputum.
14. Sumber daya manusia, pengembangan modul inovasi ini telah

Tampilan depan
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Implementasi
Mendorong peran serta mas- gan kelompok sasaran :
yarakat untuk dapat mengelola 1. Kelompok Dampingan LSM Igkesehatan dengan sadar dan mandiama, Wamarapa dan Paramitra,
ri melalui modul pengingat berumerupakan kelompok risiko
pa pesan SMS yang dikirim secara
tinggi penularan HIV/AIDS di
otomatis oleh sistem/aplikasi denkota Malang sehingga perlu
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perhatian dan pengendalian
dan mengobatan kelompok
yang baik dengan cara memresiko tinggi HIV/AIDS.
beri jadwal periksa kesehatan 2. Program Prolanis, Program Pensecara berkala tiap 3 (tiga) bugelolaan Penyakit Kronis adalah
lan sekalisesuai program dari
sistem pelayanan kesehatan deKPA (Komisi Pengendalian
ngan pendekatan proaktif yang
AIDS) dengan cara memasukmelibatkan peserta/penderita
kan ke dalam Modul ini.
penyakit kronis, fasilitas keseha• Igama adalah LSM yang
tan/Puskesmas dan BPJS Kesehamewadahi para komunitas
tan dengan tujuan meningkatkan
gay di Kota Malang. LSM
kualitas hidup yang optimal seini setiap bulan dikunjungi
cara efektif dan efisien. Modul
oleh tim IMS/HIV Mobile
ini berfungsi sebagai mediator
Puskesmas Dinoyo di temkomunikasi dengan menjadwal
pat kumpulnya;
peserta, memberi info kesehatan
• Wamarapa adalah LSM
dan berita yang dibutuhkan;
yang mewadahi para ko- 3. Penderita yang terdiagnostik
munitas waria di Kota
memerlukan penanganan medis/
Malang. Selama ini para
terapi secara teratur. Kelompok
waria dikoordinasi melalui
masyarakat ini aktif memerikkelompok dampingan unsakan diri ke Puskesmas Dinoyo
tuk pemeriksaan kesedengan gangguan Stroke, Diabehatan yang berhubungan
tes Mellitus, Hipertensi, dan sedengan penyakit IMS/Inbagainya. Hambatan bagi mereka
feksi Menular Seksual dan
adalah lupa/tidak ingat jadwal
HIV/AIDS;
kontrol teratur sehingga kondi•

155

Kategori Inovasi e-Health

•

Paramitra adalah LSM
si kesehatannya tidak stabil,
yang peduli dengan pemdengan memasukkan ke dalam
berdayaan WPS/Wanita
Modul ini mereka dapat mengaPekerja Seks;
tur jadwal kontrol lebih dinamis
Pada akhir 2016, Puskesdan teratur;
mas Dinoyo telah men- 4. Masyarakat umum yang memjalin MOU dengan YKS
punyai kesadaran menjaga kes(Yayasan Kasih Suwitno)
ehatannya melalui kontrol Labguna lebih meningkatoratorium secara berkala. Para
kan cakupan, penjaringan

pekerja kantor, profesional
dan ibu rumah tangga mempunyai kesibukan yang padat, keterbatasan waktu serta susah
mengingat kapan kontrol kese-

hatan. Dengan adanya modul ini
mereka akan mendapatkan pesan SMS secara berkala sebagai
pengingat sudah saatnya waktu
kontrol kesehatan.

Keunggulan
Modul ini berbeda dan unik sebab
ta dan jadwal kontrol yang diingmempunyai keunggulan:
inkan. Selanjutnya sistem/aplikasi
1. Orisinal, ini adalah ide asli inovayang secara otomatis akan mengitor saat berdialog dengan penrim SMS sesuai jadwal;
derita yang mengakses layanan 5. Multi-fungsi, modul ini dirancang
di laboratorium;
dapat dimanfaatkan program lain2. Pioner, satu – satunya laboratonya: SMS pengumuman layanan,
rium Puskesmas di Kota Malang
himbauan mengirim spesimen/
dan Jawa Timur yang menyesputum TB, penyuluhan kesehatan
diakan layanan pesan
pengkepada masyarakat (broadcast),
ingat jadwal kontrol laboratoriinfo kesehatan,jadwal pertemuan,
um berupa pesan SMS secara
berita dan lain-lain;
otomatis yang dikendalikan 6. Berkembang, inovasi ini terus
sistem/aplikasi;
dikembangkan sesuai dengan
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3. Murah, penderita tidak dibebani
kebutuhan layanan dan mudah
biaya/gratis, laboratorium hanberevolusi;
ya mengisi pulsa SMS paketan 7. Replikasi mudah dan murah, hansetiap bulan (Rp. 20.000,- untuk
ya dibutuhkan dua langkah seder>500 SMS);
hana, yaitu: menginstall aplikasi dan
4. Mudah, cara kerja modul ini
menyediakan modem SMS Service.
sederhana, petugas hanya memasukkan nomor HP penderi-

kelemahan
Memerlukan nomor HP pelanggan/pasien yang aktif.
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SMS pengingat kontrol kesehatan
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Modem SMS sertvice
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SMART Medical Record
DENGAN MEMANFAATKAN e-KTP BERBASIS MICROCONTROLLER YANG TERINTEGRASI DENGAN DATABASE
Peringkat Terbaik VI
Kategori Inovasi E-Health
Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung
Gewinner S.C.Senderanto Sinaga
Moehammad Dzaky Fauzan Ma’as

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi e-Health

Saat ini, pelayanan kesehatan di
Indonesia masih belum terintegrasi, setiap pusat pelayanan kesehatan
seperti rumah sakit dan puskesmas
membentuk programnya masing
-masing tanpa adanya kordinasi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang komprehensif.
Salah satu yang belum terintegrasi
adalah rekam medis pasien (medical
record) antar-rumah sakit sehingga
dibutuhkan suatu sistem integra-

si pencatatan rekam medis pasien
yang dapat diakses oleh semua rumah sakit secara mudah dan aman,
salah satunya dengan memanfaatkan
e-KTP. Pengimplementasian sistem
ini mampu membantu pihak instansi kesehatan dan pemerintah untuk
memberikan pelayanan kesehatan
yang maksimal kepada masyarakat
serta membantu program pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan fungsi e-KTP.

metode & proses kerja
Sistem integrasi rekam jejak medis
yang akan dikembangkan terdiri dari
komponen-komponen seperti e-KTP,
RFID, Database, dan Arduino. Dalam
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prosesnya, RFID Reader akan membaca data unik dari e-KTP. Data unik
ini merupakan sebuah data yang dapat
digunakan untuk membedakan data

setiap orang yang mempunyai e-KTP.
Kemudian data tersebut akan dikirim
ke Node MCU, namun sebelum data
yang dibutuhkan dapat diperoleh, terlebih dahulu dimasukkan password
melalui keypad. Password tersebut digunakan sebagai pengaman data agar
setiap orang tidak bisa melihat data
kesehatan menggunakan e-KTP secara sembarangan, password tersebut

kemudian diterima oleh arduino dan
oleh arduino dikirim ke Node MCU
via serial RX/TX arduino. Setelah itu,
maka data dari database akan dikirim
ke Node MCU yang kemudian diolah dan akan ditampilkan dalam
komputer. Kemudian dokter dapat
melakukan pengubahan data pasien
sesuai dengan hasil diagnosisnya dan
langsung tersimpan di database.

manfaat
Manfaat yang bisa didapat dari pengimplementasian sistem ini adalah
mampu membantu pihak instansi kesehatan dan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Serta membantu program pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan fungsi e-KTP
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Skema Sistem Alat

implementasi
Perancangan desain alat merupakan
tahap awal sebelum membuat sistem.
Pada tahap ini akan dirancang desain
mekanik, elektrik, dan program yang
tepat sehingga dapat menghubungkan
antara database dengan e-KTP melalui
microcontroller. Dalam penentuan desain ini harus memenuhi beberapa poin
utama dalam sistem yakni adanya fitur
penyimpanan data, fitur keamanan, dan
fitur update data. Desain harus mampu
memuat RFID, keypad, dan microcontroller ke dalam satu device yang compact
dan mudah digunakan. Device ini yang
nantinya akan berada di setiap rumah
sakit sebagai syarat pembacaan dan

pembaharuan data. Model tiga dimensi
dari alat yang akan dibuat adalah seperti gambar dibawah ini mengunakan
aplikasi Sketch Up. Sistem ini memiliki
4 bagian yang berhubungan langsung
dengan manusia yakni keypad, RFID
reader tag, power port sebagai sumber
daya , dan USB port sebagai port data.
Namun, dalam implementasi dalam
kondisi nyata belum dilakukan (hanya
sebatas prototype), perlu dibutuhkan
kajian yang lebih mendalam, akan tetapi
sistem ini jika berhasil dapat diimplementasikan diberbagai rumah sakit di
Indonesia.
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User Interface Smart Medical Record

Keunggulan
Jika ditinjau dari aspek fungsional sistem sistem ini juga memiliki
keunggulan sebagai berikut:
1. Interoperabilitas
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Sistem ini memiliki interoperabilitas yang tinggi dimana sistem ini
dapat dihubungkan ke komputer
secara plug and play. Kondisi ini

akan mempermudah dokter dalam menuliskan rekam medis pasien.
4.
2. Aksesibilitas
Sistem ini memiliki aksesibilitas
yang cukup tinggi karena hanya
membutuhkan internet sebagai
media implementasi dan penyimpanan data.
3. Portabilitas
Tingkat potabilitas sistem ini sangat tinggi karena sistem ini hanya
berbentuk kotak kecil yang apabila ingin digunakan hanya men-

ghubungkannya ke komputer
dan jaringan internet.
Pemeliharaan
Sistem ini hanya terdiri dari
komponen elektronika yang sederhana seperti arduino, node
MCU, RFID, keypad sehingga
dalam pemeliharaannya sangat
mudah dan tidak memerlukan
biaya besar. Harga dari sistem
yang digunakan juga cukup terjangkau sehingga apabila terjadi
kerusakan pada komponennya
dapat diperbaiki dengan membeli komponen baru.

kelemahan
Sistem yang dikembangkan hanya sebatas prototype saja sehingga penggunaan database sebagai tempat penyimpanan data masih open source (keamanan kurang terjamin), selain itu bentuk desain sistem kurang menarik sehingga
dibutuhkan desain yang eye catching dan bahan yang kuat.
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Skema 3D alat
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Indonesia STEMI
Manajemen Data Sindroma Koroner Akut berbasis
Aplikasi Web Online
Peringkat Terbaik VII
Kategori Inovasi e-Health
Provinsi DKI Jakarta
Registri Sindroma Koroner Akut Indonesia

PENJELASAN SINGKAT
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ST elevated myocardial infarction
(STEMI) merupakan gambaran pada
rekam jantung dengan elektrokardiografi (EKG) berupa elevasi segmen
ST yang terjadi pada pasien infark
miokard akut (IMA) akibat penyumbatan total pembuluh darah jantung.
STEMI adalah jenis IMA dengan angka kematian tertinggi. Berdasarkan
laporan World Health Organization
(WHO) tahun 2011, serangan jantung atau IMA adalah penyebab kematian utama di Indonesia dengan
perkiraan angka insidensi sebesar 200
peristiwa per 100 ribu penduduk per
tahun.1 Berdasarkan angka insidensi
tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 3.522 peristiwa serangan jantung
162

per tahun di wilayah Jakarta Barat
dengan populasi sebesar 2.260.341
jiwa. Perkiraan angka kejadian sebesar itu tidak dapat diakomodasi oleh
fasilitas kesehatan milik pemerintah
saja sehingga perlu dilibatkan fasilitas
kesehatan milik swasta.
Kematian akibat STEMI dapat
dicegah jika terdeteksi secara dini
karena dapat dilakukan terapi reperfusi, yaitu pengembalian aliran darah
jantung secepatnya dan penatalaksanaan gangguan irama jantung yang
kerap menyertai. Terdapat dua modalitas terapi reperfusi yang dikenal
hingga saat ini, yakni terapi fibrinolisis secara intravena dan intervensi koroner perkutan (IKP) primer.

Tindakan IKP adalah intervensi mekanis yang memulihkan aliran darah jantung dengan membuka arteri
yang tersumbat melalui kateter dan
balon. Semakin dini terapi reperfusi
dilakukan, maka semakin tinggi angka harapan hidup pasien. Oleh karena itu, target penatalaksanaan STEMI
adalah menurunkan angka mortalitas
dan morbiditas dengan melakukan
salah satu dari kedua terapi di atas
sedini mungkin. Pedoman STEMI di
Amerika Serikat mengharuskan terapi reperfusi diberikan kepada semua
pasien STEMI yang memenuhi syarat
(eligible) dalam 12 jam setelah awitan gejala.”Tindakan IKP merupakan
metode reperfusi pilihan jika dapat
dilakukan dalam rentang waktu yang
cukup oleh operator terlatih.”

Sejak tahun 2008, RS Jantung Harapan Kita sebagai pusat rujukan nasional telah berupaya meningkatkan
pelayanan STEMI.
Pada tahun 2010, didirikan Heart
Line sebagai call center kasus STEMI
untuk mempermudah tenaga kesehatan di Indonesia dalam berkonsultasi, mengkonfirmasi diagnosis STEMI
serta merencanakan transfer pasien
untuk reperfusi segera. Sistem rujukan dari rumah sakit luar untuk menjalani terapi reperfusi di RS Jantung
Harapan Kita telah disederhanakan
sedemikian rupa agar waktu yang
terbuang dalam proses transfer dapat
seminimal mungkin.
Salah satu kesulitan yang dialami juga
adalah sulitnya mengklasifikasikan
dan mengolah data pasien sindroma koroner akut, dari data yang ada,
sangat sedikit yang terdokumentasi
dengan baik dan datanya dapat diolah
secara statistik. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem manajemen
data pasien sindroma koroner akut
berbasis aplikasi online yang portable,
dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Masalah yang saat ini dihadapi dalam hal manajemen data pasien
SKA adalah:
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Ada tiga komponen keterlambatan
reperfusi pada pasien STEMI, yaitu:
1. Keterlambatan pasien, yakni waktu yang dibutuhkan pasien mulai
dari munculnya keluhan nyeri
dada hingga mencari pertolongan
medis;
2. Keterlambatan sistem deteksi pasien STEMI dan transfer ke
fasilitas kesehatan yang mampu
melakukan reperfusi;
3. Keterlambatan fasilitas kesehatan, yaitu waktu yang dibutuhkan
sejak pasien tiba di fasilitas kesehatan yang mampu melakukan
reperfusi hingga terapi reperfusi

diberikan, baik dengan fibrinolisis
maupun IKP primer.

p
q
r

Tidak terdapatnya sistem yang dapat diakses dan diisi dari mana saja
yang bisa diakses secara portabel untuk manajemen pasien rujukan
SKA.
Tidak terdokumentasikannya data data pasien SKA secara lengkap,
dan tidak terdapatnya sistem data manajemen per variabel yang dapat
diakses kapan saja.
Sulitnya sistem pencarian berbasis elektronik pada rekam medik pasien SKS, butuh dibuat sebuah sistem yang berisi hanya data pasien
SKA yang terintegrasi dengan sistem rujukan berbasis jejaring.

TUJUAN
• Meningkatkan angka reperfusi pada pasien STEMI eligible menjadi 80%.
•

STEMI eligible: STEMI yang datang dalam 12 jam sejak awitan gejala.

•

Mempersingkat waktu mulai dari kontak medis pertama atau first medical
contact (FMC) sampai pemberian tindakan reperfusi.

•

Mempersingkat total waktu mulai dari timbulnya gejala sampai pemberian tindakan reperfusi (waktu iskemik).

metode & proses kerja
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1. Pengumpulan dan Analisis
Data
Pada awalnya data lapangan
dikumpulkan dengan menggunakan
formulir
khusus.
Pengumpulan data dilakukan
sejak 30 Juni 2014 sampai 30
Juni 2015, lalu setelah itu menggunakan sistem manajemen
data berbasis web aplikasi online
higgga 30 juni 2016, komunikasi
internal dilakukan melalui surat elektronik dan WhatsApp
messenger. Rangkuman data
yang terkumpul serta identifi164

kasi masalah dilaporkan kembali setiap minggu kepada para
koordinator serta pihak terkait
dalam bentuk newsletter melalui
media elektronik.
Pengumpulan data pada tahun
kedua menggunakan sistem manajemen data berbasis web aplikasi online, sebagai solusi dari
permasalahan
pengumpulan
data dan manajemen data yang
sebelumnya tidak bisa dilakukan pada tahun pertama, hal ini
memungkinkan setiap submitter
di masing masing rumah sakit

dapat memasukkan data dimana saja dan kapan saja dengan
mudah dan ringkas.
2. Input Data Registri Secara
Online
Jejaring dan registri iSTEMI
memungkinkan data pasien
diinput ke dalam sistem secara online. Pada saat pilot
project hingga pertengahan
2015, data yang dikumpulkan
secara offline menemui beberapa kendala termasuk, cara
pengumpulan data yang sulit
diorganisir. Mulai pertengahan 2015, iSTEMI meluncurkan
aplikasi web manajemen pengolahan data registri ACS di
halaman www.istemi.id. Dengan
sistem input data berbasis on-

line, submitter akan lebih praktis
untuk memasukkan data dan
mengumpulkan data, serta para
supervisor dan koordinator
akan sangat mudah untuk melihat dan membandingkan data
faskesnya dan faskes lain dalam
satu sekup hierarki.
Ekspansi dan pengembangan
Sejak 2015, setelah dijalankannya
pilot program di Jakarta Barat, registry iSTEMI mengalami ekspansi ke
daerah Jakarta Pusat, Jakarta Timur
dan provinsi lain di luar Jakarta.
Hingga September tahun 2016 terdapat kurang lebih 81 fasilitas kesehatan dari 35 kota dan 11 provinsi
yang tergabung dalam iSTEMI.
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Fitur iSTEMI
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manfaat
1. Sebagai sarana penghubung dan
data tanpa form, koordinator dan
informasi antar rumah sakit, apsupervisor dapat menelaah data
likasi ini berguna untuk mengdan saling berbagi.
konfirmasi pasien yang masuk 2. Penurunan Waktu Keterlambatan
serta menelaah history dari paReperfusi
sien, karena kemudahan akses

Keunggulan
Fasilitas kesehatan langsung
dapat mengisi online dan bertanggung jawab secara otonom terhadap
data yang diterimanya, serta dapat
mengolah data dan melihat data real
time sendiri. Maka validitas data kini
tanggung jawabnya dipegang secara
penuh oleh fasilitas kesehatan tersebut.

data fisik terlebih dahulu. Hal ini
dapat membantu dan mempercepat
pengambilan keputusan terkait pelayanan rumah sakit di daerah tersebut.
Data yang ada tetap dikonfirmasi dan diolah ulang oleh pusat, untuk
kepentingan pembuatan e-newsletter,
hal ini dapat mempermudah pemantauan jalannya data tanpa harus
mengecek satu per satu dan menginput serta mengkoding data ulang
yang memerlukan waktu lama.
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Metrik penting yang berhubungan langsung dengan prosedur dan
proses dapat dilihat secara real time
dan dapat dibandingkan dengan fasilitas statistik yang ada di web aplikaBila data tidak lengkap, langsung
si, jika ada kejanggalan, hal ini dapat dapat di identifikasi, dan dapat
membantu koding dan cleaning data langsung diubah secara real time tinantinya.
dak perlu mengirim via email lagi dan
Kesepakatan yang ada telah ter- manajer pusat tidak perlu mengontuang dalam SK yang ditandatangani tak satu per satu lagi fasilitas kesehaoleh kepala Dinkes DKI, dalam hal ini tan yang bersangkutan, hal ini karena
terdapat previlege level, dalam artian, web aplikasi memungkinkan submitpemerintah daerah dan pemerintah ter untuk merubah data hanya dari
pusat, kini dapat memonitor data faskesnya sendiri, dengan supervisi
yang ada secara real time dan online dari koordinator fasilitas kesehatan
tanpa harus repot untuk meminta di faskes tersebut.
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Hierarki manajemen data anggota iSTEMI
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1. Hemat waktu karena submitter di
cukup baik, dapat hilang, rusak,
faskes terkait dapat mengisi maudan mempunyai umur yang relatif
pun mengedit data dari gadget
singkat, serta jika diperlukan akan
apapun, karena aplikasi berbasis
sulit dalam proses pencarian, terweb, maka kebutuhan paling utautama jika data sudah mencapai
manya hanyalah koneksi internet,
data ribuan.
akses dapat dicapai dengan device 3. Dari semua kelebihan yang ada
apapun selama ada koneksi intertentu ada harga yang harus dilunet. Fitur instant eksport data ke
nasi, dalam hal ini, sistem manaMicrosoft Excel adalah salah satu
jemen data online butuh webmasfitur yang diutamakan karena
ter dan teknisi aplikasi dan server
memungkinkan submitter untuk
yang bertugas untuk maintenance
memangkas waktu pengolahan
website dan memproteksi website
datanya hingga 70% dibandingsecara berkala, serta terdapat
kan sebelum ada web aplikasi.
pula biaya yang dikeluarkan untuk
2. Pemantauan data oleh pusat
membuat web dan manajemen
dan admin lebih mudah dan terserver. Namun jika dibandingkan
koordinasi, karena penyimpanan
dengan segala kemudahan yang
data berbasis sentral, maka tidak
ada, hal ini terbilang cukup ringan
sulit untuk menjaga serta menkarena membantu memecahkan
garsipkan data. Data fisik dalam
masalah yang pada pre-web banbentuk kertas selain tidak ramah
yak sekali dan sulit untuk dicari
lingkungan, daya tahannya tidak
solusinya.

Persentase terapi reperfusi terhadap jumlah kasus Reperfusi Eligible

4. Setiap anggota iSTEMI dapat
selalu memberikan masukan,
keluhan atau laporan terhadap
website melalui laman yang terintegrasi di website.
5. Potensi dan inovasi dalam bidang
Kesehatan. Data yang ada dapat
di merge dan dijadikan sebuah
referensi untuk penelitian, perbaikan pelayanan, benchmarking,
analisa global dan regional. Serta
dapat dijadikan referensi dalam
pengembangan ilmu kedokteran.

ya dapat dijadikan rujukan dan
laporan bagi pemerintah tingkat daerah maupun pusat untuk
pengambilan keputusan dan kebijakan demi perbaikan sistem
kesehatan di indonesia yang lebih menyeluruh dari segala aspek.
iSTEMI berupaya menjadi solusi
bagi pasien yang menderita sindroma koroner akut, dan merupakan solusi one-stop untuk
segala permasalahan sindroma
koroner akut di indonesia.

6. Bank data yang ada nantin-

kelemahan
•
Kategori Inovasi e-Health

•
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Weekly controlling, sebagai bentuk maintenance web aplikasi, tetap dibutuhkan pemeriksaan komprehansif secara manual, untuk berjaga-jaga jika
ada masalah yang tidak dapat ditangani secara otomatis oleh sistem yang
terpasang di web aplikasi.
Pemeliharaan dilakukan setiap hari dengan kontrol oleh webmaster setiap
satu minggu sekali dan upgrade module serta pembersihan junk internal
setiap sebulan sekali, hal ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan website
agar selalu mudah diakses dan selalu aman.

Persentase terapi reperfusi terhadap jumlah kasus STEMI

Kategori Inovasi e-Health

User Interface iSTEMI
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TRUSTMEDIS
Peringkat Terbaik VIII
Kategori Inovasi e-Health
Provinsi Jawa Timur | Kota Surabaya
Achmad Zulkarnain, S.ST

PENJELASAN SINGKAT
Semua Sarana Kesehatan di Indonesia membutuhkan TrustMedis untuk
melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik klinik, puskesmas, praktek mandiri dokter maupun RS. TrustMedis memberikan solusi
berbasis teknologi informasi untuk melakukan komputerisasi, otomasi
dan integrasi layanan kesehatan.
TrustMedis telah mengembangkan beberapa produk di bidang kesehatan seperti TrustMedis eHospital, eClinic, ePuskesmas dan eDoctor
(cloud and dedicated), TrustMedis Map, TrustMedis Q, TrustMedis Hub.
Trustmedis adalah yang pertama dan satu-satunya solusi health information exchange di Indonesia.

metode & proses kerja
Kategori Inovasi e-Health

1. Pasien dengan mudah mendaftmedis Q.
ar ke fasilitas kesehatan secara 3. Pasien bisa melakukan self service
online, sehingga mendapatkan
pelayanan di fasilitas kesehatan
kepastian waktu menggunakan
menggunakan Trustmedis Hub.
Trustmedis Map.
4. Dokter dan perawat bisa melaku2. Fasilitas Kesehatan dengan mukan layanan dengan mudah
dah melakukan pengelolaan
dengan menggunakan Trustmedis
antrian dan mengintegrasikan
eHospital, eClinic, ePuskesmas
dengan BPJS menggunakan Trust170

dan eDoctor.
5. Semua proses kerja diatas meng-

gunakan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi mobile.

manfaat
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1. Masyarakat indonesia dengan mudah
tan masyarakat dengan mudah dan
bisa melihat direktori kesehatan, baik
cepat.
dokter dan fasilitas kesehatan yang 6. Perusahaan Farmasi bisa melakukan
ada.
analisa penggunaan obat di Indonesia.
2. Masyarakat indonesia mendapatkan 7. Perusahaan alat kesehatan bisa
kepastian layanan kesehatan.
bekerjasama dalam menjual produk
3. Masyarakat bisa memperoleh informereka.
masi rekam medisnya dengan mu- 8. Perusahaan infrastruktur bisa bekerdah, kapanpun dan dimanapun.
jasama mendukung Trustmedis seka4. Manajemen pengelola kesehatan bisa
ligus menjual produk-produk meremonitoring keuangan dengan mudah.
ka.
5. Pemerintah bisa memantau keseha-

implementasi
Produk Trustmedis di implementasikan secara B2B dan B2C. Produk-produk yang B2B antara lain: Trustmedis eHospital, eClinic, ePuskesmas dan
eDoctor. Proses implementasi mulai 1 minggu sampai 3 bulan. Sedangkan
yang B2C antara lain: TrustmedisMap, MedisQ dan Medis Hub. Proses implementasi maksimal 1x24 jam. Semuanya saling terintegrasi.

Keunggulan
•
•
•
•
•

Semua produk Trustmedis saling
terintegrasi.
Berbasis Web dan Apps.
Bridging dengan BPJS dan Adcps
Admedika.
Open source.
Integrasi dengan KTP elektronik.

•
•
•
•

Standar pengkodean medis internasional
Multi cabang
Integrasi dengan alat kesehatan
Pertama dan satu-satunya di indonesia yang menerapkan health
information exchange

kelemahan
•
•
•

Kategori Inovasi e-Health
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Belum terintegrasi dengan Kemendagri.
Belum memiliki IOS apps, masih berbasis web dan Android apps.
Untuk membantu Indonesia, dibutuhkan resource yang besar, baik dari
SDM maupun infrastruktur, sedangkan TrustMedis masih berkembang
dan butuh dukungan Pemerintah.

Kategori Inovasi e-Health
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Homedika.com
healthcare is in your hand
Peringkat Terbaik IX
Kategori Inovasi e-health
Provinsi dki jakarta
HOMEMEDIKA

PENJELASAN SINGKAT

Kategori Inovasi e-Health

Homedika 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. Homedika ingin mengubah perilaku, budaya, dan gaya tenaga
professional kesehatan terhadap pa174

sien mereka untuk menciptakan ekosistem baru suatu layanan kesehatan
dan mengajak mereka untuk bekerja lebih dalam misi penting ini. Atas
dasar inilah, Homedika berkomitmen
untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk merasakan kemudahan,
kecepatan, dan keterbukaan dari
layanan Homedika ini. Di samping itu
sebagai sarana untuk menghargai dan
membuat penggunaan yang lebih besar dari layanan kesehatan yang unik
di sebuah negara yang masih dalam
tahap pembangunan ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi masalah yang
terkait dengan kesehatan di Indonesia, dapat dilihat dari berbagai aspek
sebagai berikut:

1. Pendapatan masyarakat Indonesia
yang rendah,
2. Terbatasnya asuransi kesehatan,
3. Anggaran kesehatan tingkat rumah tangga,
4. Minimnya jumlah tenaga kesehatan,
5. Sulitnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan,
6. Rendahnya produktifitas tenaga
kesehatan,
7. Terbatasnya jumlah pelayanan
kesehatan,
8. Terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan.

metode & proses kerja
Melalui Homedika.com, dibuka sional dan berkualitas dari platform
pintu untuk akses kesehatan den- kami. Ini adalah era baru penyedia
gan tenaga kesehatan yang profe- layanan kesehatan digital di mana
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Data terbaru dari EY Indonesia
melalui sebuah laporan berjudul “Ripe
for Investment: Indonesian Healthcare
Industry Post Introduction of Universal
Health Coverage” menyatakan bahwa
salah satu hambatan utama dalam
menciptakan sistem perawatan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh
negeri adalah kurangnya kualifikasi
spesialis dan perawat, terutama di
daerah pedesaan. Pemerintah Indonesia belum memungkinkan adanya pengembangan tenaga kesehatan
yang berkualitas (spesialis, dokter
umum dan perawat) dan sebagai gan-

tinya memperkenalkan hambatan
non-tarif baru untuk melindungi monopoli dokter lokal. Dokter asing
juga dilarang untuk beroperasi di
Indonesia hingga akhir tahun 2015.
Beberapa operator rumah sakit diwawancarai untuk penelitian ini
sependapat bahwa kurang tenaga
kesehatan yang berkualitas adalah
masalah besar, terutama di dalam
bidang yang membutuhkan kemampuan tinggi seperti radiologi (EY
Indonesia 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam
perjalanan menuju pengembangan
kualitas tenaga kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk
dengan beragam sosial, demografi,
dan banyak aspek lain yang terlibat
dalam pelaksanaan program kesehatan di seluruh negara. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan produktivitas dan kualitas tenaga kesehatan
yang profesional di Indonesia yang
jauh lebih baik lagi. Homedika adalah
wirausaha sosial berbasis teknologi
yang menghubungkan tenaga medis
dengan masyarakat untuk memberikan berbagai layanan kesehatan

memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan keuntungan dari
layanan yang beragam ini. Layanan
ini bertujuan untuk mengurangi
risiko kegagalan sistem kesehatan yang ada Indonesia terutama
dalam hal: kurangnya tenaga kesehatan yang terampil; tidak adanya
pelayanan kesehatan di rumah di
seluruh daerah; dan terisolasi dari
keluarganya ketika dalam masa
perawatan di rumah sakit.
Homedika.com, memungkinkan
tenaga kesehatan dikirim langsung •
ke rumah pasien, dan menggabungkan berbagai jenis pelayanan
kesehatan. Sejumlah layanan yang
disediakan oleh Homedika.com
•
meliputi:
• Pelayanan kesehatan di dalam
rumah termasuk resep medis
•
di rumah;
• Salah satu layanan gratis untuk
orang yang tidak mampu untuk
•
Kategori Inovasi e-Health

•

setiap 20 pelayanan kesehatan
(pemilik Surat Keterangan Miskin sertifikat yang disediakan
oleh Pemerintah Indonesia);
Akses hanya untuk tenaga kesehatan yang memenuhi
syarat dan terdaftar (dokter,
perawat, bidan, ahli gizi, psikolog, dan ahli fisioterapi);
Panggilan darurat di rumah
yang tersedia selama 24 jam
dalam satu minggu;
Memungkinkan pasien untuk memilih tenaga kesehatan mereka, tergantung pada
preferensi mereka dari segi jenis kelamin, usia, wilayah, agama;
Pengambilan sampel darah di
rumah dan pengiriman ke laboratorium oleh tenaga kesehatan; dan
Penyediaan layanan ambulan
dan layanan obat.

Pasar utama Homedika merencanakan untuk meluncurkan startup adalah untuk koneksi kesehatan
yang menggunakan aplikasi mobile
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dan website. Untuk menjaga pro- 3. Mengadaptasi layanan kesehagram kami dari waktu ke waktu,
tan dengan kebutuhan pasien
Homedika akan berkomitmen undan lingkungan hidup.
tuk 6 konsep utama:
4. Memberikan laporan online:
1. Bekerja dengan tenaga kesepada akhir setiap kinerja dari
hatan yang terampil, profesiotenaga kesehatan, yang mana
nal, dan berpengalaman dalam
mereka harus melaporkan
bidangnya.
secara online apa yang su2. Memahami kebutuhan umum
dah dilaksanakan, memberi
pasien sebelum datang ke rupelayanan dan memberi samah mereka. Untuk mencapai
ran selama kunjungan. Hal ini
tujuan ini, bagian komentar dabertujuan untuk memberikan
lam redaksional perjanjian yang
transparansi dan tindak lansudah dibuat sedemikian rupa
jut untuk pelayanan kesehatan
akan tersedia untuk pasien,
berikutnya yang lebih baik.
sehingga mereka dapat, men- 5. Memberikan pelayanan terjelaskan kebutuhan mereka ke
baik untuk para pelanggan separa tenaga kesehatan profecara terus-menerus mencari
sional Homedika. Selain itu,
perbaikan dari pelayanan yang
memberikan konsultasi jarak
diberikan
jauh melalui telepon atau video
call untuk informasi lebih lanjut 6. Nilai-nilai utama berfokus pada
kecepatan dan layanan kesehadiperlukan.
tan yang berkualitas terbaik.

Kategori Inovasi e-Health

Skema pendekatan pemasaran
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manfaat
1. Membangun hubungan esensihatan.
al dalam pelayanan kesehatan 4. Mengubah budaya dan ekoantara tenaga medis dengan
sistem pelayanan kesehatan
pasien.
melalui optimalisasi penggu2. Menghubungkan tenaga medis
naan teknologi digital.
dengan pasien untuk memberikan berbagai layanan kesehatan. 5. Meningkatkan peran, produktivitas, dan kebermanfaatan
3. Memberikan kemudahan, kenyatenaga kesehatan yang kommanan, dan kecepatan dalam
petitif, berkualifikasi, berkommendapatkan pelayanan kesepeten, dan berkualitas.

implementasi
Selama dua tahun ke depan, program ini akan diperluas ke 34 kota,
ibu kota di provinsi, dengan merekrut
50.000 tenaga kesehatan, memberikan
1.000 pelayanan untuk para pelanggan
setiap hari. Homedika berkomitmen
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Indonesia dengan memberikan
pelayanan kesehatan berkualitas tinggi. Pasien tidak perlu takut lagi untuk
segera sembuh dengan tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat,
Kategori Inovasi e-Health
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namun sebaliknya tenaga kesehatan
dari Homedika akan menjamin mereka untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang paling akurat dan
meningkatkan kemungkinan mereka
untuk pulih segera dengan:
1. Menyediakan pelayanan medis dalam rumah: setiap orang
dapat diobati di rumah, sehingga
mempermudah dan memungkinan masyarakat mendapatkan
pemulihan di lingkungan sekitar
yang paling nyaman, yakni rumah
mereka.
2. Membuat masyarakat Indonesia mandiri: dengan aplikasi Homedika, setiap orang yang sakit
dapat menghubungi pekerja kesehatan langsung kapanpun tanpa
didampingi oleh keluarga mereka.

Keunggulan
1. Integrative, Connective, Collaborative.
2. Menghubungkan
masyarakat.

pasien

dan

3. Meningkatkan produktivitas dan
kebermanfaatan dari tenaga
kesehatan.
4. Membantu tenaga kesehatan
mendapatkan penghasilan tambahan secara mandiri.
5. Pasien tanpa mengantri dan tanpa perlu transportasi.
6. Meningkatkan pemulihan melalui
kemudahan perawatan di rumah.
7. Mengurangi risiko penularan di
klinik atau rumah sakit.
8. Tenaga kesehatan dapat memilih
waktu layanan dan pasien dapat
memilih waktu yang diinginkan.

atau menolak untuk memberikan pelayanan kesehatan.
13. Membangun akses kesehatan
yang lebih terbuka dan terhubung.
14. Platform kesehatan terbesar
untuk membangun ekosistem
kesehatan baru dengan menghubungkan tenaga kesehatan
dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
15. Adanya konsultasi online.
16. Pasien memungkin untuk memberi ulasan terkait prestasi dari
tenaga kesehatan.
17. Semua orang sakit dapat mengakses layanan Homedika, terlepas dari sumber daya keuangan.

9. Memungkinkan setiap orang untuk mengakses dan mengetahui
informasi lengkap tentang tenaga
kesehatan secara lengkap.
Kategori Inovasi e-Health

10. Meningkatkan rasa nyaman dan
kemudahan dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan.
11. Menghemat waktu melalui
layanan yang cepat/segera.
12. Pasien dapat memilih tenaga
kesehatan dan tenaga kesehatan
dapat memilih untuk menerima
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HEWS DBD KOTA
SEMARANG
HEALTH EARLY WARNING SYSTEM DBD

Peringkat Terbaik X
Kategori Inovasi e-Health
Provinsi Jawa Timur | Kota Semarang
Hanif Pandu Suhito

PENJELASAN SINGKAT
Health Early Warning System
(HEWS) DBD Kota Semarang
merupakan salah satu sistem informasi berbasis web dan terintegrasi dengan layanan sms gateway,
yang dikembangkan secara internal
oleh Dinas Kesehatan Kota Sema-

rang dalam rangka mendukung upaya penurunan kasus DBD yang
menjadi salah satu program prioritas. Sistem ini termasuk dalam sub
Sistem Surveillans & Pemetaan dalam tatanan Sistem Informasi Kesehatan Kota Semarang.

Kategori Inovasi e-Health

Perlengkapan pendukung operasional HEWS
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metode & proses kerja

Alur Pencatatan & Pelaporan HEWS

manfaat
1. Aplikasi online berbasis web
yang dapat diakses kapan saja,
dimana saja, dengan menggunakan media apa saja selama
terkoneksi internet;
2. Data kasus real time;

4. Melibatkan lintas program dan
lintas sektor (sektor yang terlibat antara lain rumah sakit, Dinas Pendidikan, BMKG, Camat,
Lurah, puskesmas, kader kesehatan dan masyarakat);
5. Menjangkau 100% pelaporan
dari wilayah Kota Semarang;
6. Laporan pemantauan jentik
oleh kader dapat dilakukan
melalui SMS dan dapat diminta
umpan baliknya juga melalui
SMS;
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3. Input data tidak dilakukan
dari satu sumber tetapi multi
sumber data sesuai dengan kewenangannya (seperti petugas
rumah sakit menginput kasus,
puskesmas menginput hasil
penyelidikan epidemiologi/PE,
kader kesehatan/masyarakat
menginput laporan angka jen-

tik, BMKG mengunggah data
cuaca);

7. Laporan pemantauan jentik
oleh sekolah dapat dilakukan
melalui SMS;
8. Semua laporan dapat diakses seluruh masyarakat dalam
bentuk tabel, grafik, dan peta,
kecuali data-data yang dikecualikan, seperti identitas pen-

derita;
9. Prediksi kasus bulanan;
10. Data dan intervensi dapat diikuti dalam satu sistem;
11. Didukung SMS gateway baik
untuk input, pelaporan maupun
umpan baliknya.

implementasi

Kategori Inovasi e-Health
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keunggulan
•
•
•

Realtime.
Prediksi kasus / forecasting of case.
Mapping by koordinat.

Kelemahan
•

Metode keamanan sistem masih standar

Prediksi kejadian penyakit infeksi dengue
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Laporan perkembangan kasus
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10 karya terbaik
kategori inovasi
Kreasi Seni Promosi
Kesehatan
Terbaik i

Promosi 10 Pesan Pedoman Gizi Seimbang
Melalui Seni & Lagu Anak

1000 Jamban Untuk Roro Jomplang

terbaik iii

Edan-Edanan Nginceng Wong Meteng

terbaik iv

Parodi Stop Merokok

terbaik v

Topeng Bondres Penyuluhan HIV AIDS

terbaik vi

Paman Dokter & Makan Siang Teman Diki

terbaik vii

Gerakan cuci Tangan RSUP Dr. Karyadi

terbaik viii

Cuci Tangan Punokawan

terbaik ix

Gayung Bersambut

Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Keshatan

terbaik ii

Promosi Kesehatan Dalam Video

terbaik x

Tari Peduli Sampah
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Promosi 10 Pesan
Pedoman Gizi Seimbang
melalui Seni dan Lagu Anak
Peringkat Terbaik i
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Kesehatan
Provinsi Jawa Barat | KOta Depok

Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Keseahtan

Ir. Ahmad Syafiq, M.Sc, Ph.D,
DR. drg. Sandra Fikawati, M.Sc,
Seala Septiani, S.Gz, M.Gizi,
Aziz Soulisa,
Dra. Dina Ramayanti, Psi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

PENJELASAN SINGKAT
Sebagai pedoman dalam menjalankan pola makan dan hidup
yang sehat, pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Kesehatan
mempublikasi “Pedoman Gizi Seimbang” (PGS). Dalam naskah serta
pedoman terbaru yang dipublikasi
tahun 2014, terdapat 10 (sepuluh)
pesan utama gizi seimbang. Sepuluh
pesan ini muncul melalui proses
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kajian ilmiah dan diharapkan jika
masyarakat mempraktikkan dengan
baik seluruhnya, maka akan tercapai
kualitas hidup yang optimal. Kesepuluh pesan dalam PGS adalah;
1. Syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan,
2. Banyak makan sayur dan cukup
buah-buahan,
3. Biasakan mengonsumsi lauk pauk

yang mengandung protein tinggi,
4. Biasakan mengonsumsi aneka
ragam makanan pokok,
5. Batasi makanan manis, asin, berlemak,
6. Biasakan sarapan,
7. Biasakan minum air putih yang
cukup dan aman,
8. Biasakan membaca label pada kemasan makanan,
9. Cuci tangan pakai sabun dan air
bersih mengalir,
10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan
normal.

Pesan Gizi Seimbang akan disampaikan dalam bentuk lagu. Karya
lagu yang disertakan merupakan
karya baru dan otentik hasil kolaborasi para peneliti di Pusat Kajian
Gizi dan Kesehatan (PKGK) Departemen Gizi Kesmas, Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia dengan seorang talenta
muda di bidang musik, Aziz Soulisa dari Institut Musik Indonesia
(IMI). Diharapkan, karya ini dapat
meringankan kerja pemerintah
dalam mengedukasi Pedoman Gizi
Seimbang pada anak sekolah sebagai “alat bantu” penyampaian
informasi PGS di samping melalui
media cetak maupun konseling.
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Kesepuluh pesan tersebut berlaku
umum untuk seluruh masyarakat
(kondisi sehat) dari berbagai lapisan
sosial-ekonomi dan usia. Sepuluh
pesan ini cukup padat sehingga sulit
untuk diingat khususnya oleh anakanak, Namun demikian, pesan ini
akan memberi dampak sangat baik
jika bisa diketahui oleh anak sedini
mungkin. Dalam hal ini, diharapkan
kreasi seni promosi akan membantu kalangan anak-anak, khususnya
sekolah dasar, untuk mengingat sepuluh Pesan Gizi Seimbang. Diharapkan, sesuai dengan teori perubahan
perilaku klasik, dari peningkatan
pengetahuan, secara perlahan akan
terjadi perubahan sikap dan perilaku anak dalam menjalankan pedoman tersebut

Anak sekolah dasar (6-12 tahun) menjadi sasaran promosi
karya seni ini karena karakternya
yang paling sesuai dan tepat untuk
menerima pendidikan dini terkait
gizi dan kesehatan. Secara psikologis dan perkembangan kognitif,
menurut Jean Piaget (1983), tahap
ini disebut sebagai tahap “Konkret
Operasional” di mana anak mulai menggunakan logikanya, untuk
membedakan mana yang baik/benar dan mana yang salah. Penanaman nilai-nilai positif saat usia ini
sangat baik dilakukan karena nilai
yang diketahui akan lebih mudah
terbawa hingga tahap perkembangan/usia selanjutnya.

Lagu Gizi untuk Anak
Ke sekolah, ku sarapan dulu
Makanan bergizi dari ibu
Di sekolah, kubuka bekalku
Kadang nasi, kentang, singkong, ubi
Lauk sehat, telur dan tempe
Juga susu yang tinggi protein
Pastikan ada buah dan sayur
Pastikan minum air yang cukup
Reff:
Ingat... ingat... sebelum makan
Cuci tangan pakai sabun di air mengalir
Baca... baca... label pangan
Tidak baik makan terlalu manis, asin, berlemak
Olah raga janganlah lupa
Bergerak haruslah diperbanyak
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Keseahtan

Agar tubuh semakin sehat
Trima kasih Tuhan kuucapkan
Konsep
Seni

Penampilan

Karya

Karya promosi 10 pesan PGS
ini akan dipertunjukkan di atas
panggung dalam bentuk pentas
seni anak yang menampilkan enam
(6) anak usia sekolah dasar (6-12
tahun) yang dalam kesehariannya
sedang melakukan pesan-pesan
pedoman sehat dan bergizi seimbang. Penampilan ini akan lucu,
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menarik, dan penuh semangat dari
adik-adik sekolah dasar yang cerdas dan ceria sehingga pesan gizi
seimbang menjadi pesan sehat
yang menyenangkan untuk diingat
serta dijalani oleh siapa pun yang
menyaksikan. Pentas seni hasil
karya orisinil PKGK FKMUI akan
diiringi oleh mini orchestra dari
tim pemain musik yang dipimpin
oleh komposer muda berbakat.

mANFAAT
Dampak yang muncul setelah gencarnya penyuluhan melalui media tradisional adalah semakin mudahnya
menyampaikan materi penyuluhan
tanpa perlu takut masyarakat jemu

dan bosan mendengarkan materi,
serta jumlah peserta penyuluhan
yang datang jauh lebih banyak daripada hanya sekedar penyuluhan konvensional.`

Keunggulan
Lagu dipilih menjadi media promosi dan edukasi, karena studi neuro-science terbaru mengindikasikan bahwa
mendengarkan musik dapat memacu
kinerja memori lebih baik. Lagu akan
ditampilkan dalam bentuk tarian musikal singkat yang meceritakan tentang

anak-anak yang penuh semangat dan
sepenuh hati menjalankan 10 Pesan
Gizi Seimbang dalam kesehariannya
dengan cara yang menyenangkan sehingga membuat pesan yang begitu
panjang menjadi mudah diingat dan
menyenangkan untuk diikuti.

kelemahan
Tim memerlukan waktu untuk latihan menyanyi dan pemusik agar materi
penyuluhan dapat ditampilkan dengan baik.
Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Keshatan

Proses dokumentasi kreasi
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1000 Jamban untuk
Roro Jomplang
Peringkat Terbaik iI
Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Kesehatan
Provinsi Jawa barat| kota Depok
Manis Manjha Grup
Mahasiswa S2 Promkes FKM UI Angkatan 2016

PENJELASAN SINGKAT
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Keseahtan

WHO (2015) melaporkan kasus
diare menyebabkan kematian 2 juta
orang setiap tahunnya. Salah satu
penyebabnya adalah kondisi sanitasi yang buruk. WaterAid menyatakan lebih dari 2,3 milyar orang di
dunia tidak memiliki akses jamban
yang layak. Di Indonesia, persentase
rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sanitasi layak pada 2015
hanya 62,14% (Kemenkes, 2016).
Ada sebanyak 19 provinsi yang
memiliki angka persentasi rumah

tangga yang memimiliki akses terhadap sanitasi layak di bawah rata-rata nasional.
Melihat masalah kesehatan yang
sedang dihadapi oleh pemerintah
maupun masyarakat, maka kami
berinisiatif untuk membuat sebuah
video edukasi kesehatan yang bertemakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dalam hal ini mengangkat masalah minimnya penyediaan
Jamban yang memenuhi kriteria
sehat di Indonesia.

Metode & Proses Kerja
Metode penyampaian pesan yang digunakan adalah video (audio visual)
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dengan genre parodi. Cerita parodi
terinspirasi dari cerita rakyat Roro
Jongrang yang meminta syarat
pembangunan candi kepada lelaki yang ingin menikahinya. Dalam
video dikisahkan sepasang kekasih
bernama Roro Jomplang dan Heri
Bondowoso yang ingin melangsungkan pernikahan namun mendapat
tentangan dari orang tua Roro
karena keluarga Heri tidak memiliki jamban sehat. Heri dan Roro
akhirnya berhasil menikah setelah
Heri membangunkan 1000 jamban sehat di desanya sebagai syarat
pernikahan yang diminta Roro.
Proses kerja dari pembuatan
video ini dimulai dengan kajian

permasalahan sanitasi di Indonesia. Kami menemukan fenomena
menarik bahwa banyak masyarakat
Indonesia yang memiliki rumah
layak huni namun masih berperilaku Buang Air Besar Sembarangan
(BABS). Berangkat dari fenomena
tersebut, kami menyusun sebuah
naskah cerita yang dapat memberikan gambaran bahwa kepemilikan
jamban tidak hanya berdampak
bagi aspek kesehatan, tetapi juga
mempengaruhi aspek lainnya dalam kehidupan kita. Naskah cerita
tersebut kemudian kami sajikan dalam video dengan genre parodi agar
menarik untuk disaksikan.

Manfaat
rang/masyarakat tentang kesehatan menjadi baik.
Perilaku kesehatan yang buruk
akan sangat berdampak pada
hubungan sosial masyarakat
bahkan dapat merusak sebuah
hubungan kekeluargaan bahkan
orang ke orang.
Sanitasi total berbasis masyarakat dimulai dari individu
menular ke keluarga dan menjadi gaya hidup dalam masyarakat.
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Manfaat dari video ini adalah
dapat menyampaikan beberapa pesan edukasi kesehatan, antara lain: 4.
1. Memperlihatkan dan menggambarkan situasi masalah kesehatan (STBM) yang sedang terjadi
di Indonesia.
2. Memperlihatkan dan menggambarkan bahwa kehidupan 5.
moderenisasi tidak serta merta
membuat masyarakat sadar dan
mampu akan pentingnya sanitasi total berbasis masyarakat.
3. Status sosial dalam masyarakat
tidak menjamin perilaku seseo-

Implementasi
Pada implementasinya, video ini akan dijadikan media promosi kesehatan tentang pentingnya sanitasi layak bagi masyarakat khususnya dalam
pengadaan jamban keluarga. Selain itu, video ini juga dapat menjadi media
advokasi kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang
mendukung akses sanitasi yang baik bagi masyarakatnya.

Keunggulan

Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Keseahtan

Tim melakukan pre dan post test
terhadap responden yang menyaksikan video edukasi sanitasi ini.
Penilaian dilakukan untuk mengukur
perubahan sikap responden. Hasilnya menunjukkan ada peningkatan
sikap sebelum dan setelah menyaksikan video terbanyak tentang
“Mempunyai jamban dapat meningkatkan harga diri seseorang”,
“Kepemilikan jamban seharusnya
menjadi salah satu syarat nikah”,
dan “Perilaku BAB sembarangan

hanya mempengaruhi kehidupan
seseorang dari segi kesehatan saja”.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
video pesan advokasi berhasil menyampaikan pesan bahwa kepemilikan jamban dapat meningkatkan
harga diri seseorang, kepemilikan
jamban seharusnya menjadi syarat
nikah, dan perilaku BAB sembarangan tidak hanya mempengaruhi
kehidupan seseorang dari aspek
kesehatan saja.`

Proses syuting karya seni
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Kelemahan
Video ini dibuat tanpa melibatkan profesional di bidang perfilman sehingga
masih dibutuhkan banyak masukan terkait dengan pengembangan naskah
dan pengambilan gambar agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Keshatan
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Edan-edanan Nginceng
Wong Meteng
Peringkat Terbaik iII
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah | Kota Semarang
MProject

PENJELASAN SINGKAT
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Edan-edanan” dalam bahasa jawa memiliki arti gila-gilaan, dalam hal ini
dapat diartikan sungguh-sungguh. “Nginceng Wong Meteng” dalam program 5NG dapat memiliki makna memperhatikan ibu hamil di sekitar
kita dari fase pra-hamil, fase kehamilan, fase persalinan, dan fase nifas.
Maka dalam judul parodi tari “Edan-Edanan Nginceng Wong Meteng” ini
memiliki makna sungguh-sungguh dalam memperhatikan ibu hamil dari
fase tersebut.

Metode & Proses Kerja
1. Membuat konsep tarian
jasama dengan WO dan be• Membahas alur cerita
berapa perias
• Penari mengiring pengantin 3. Latihan
sampai pelaminan
4. Menyiapkan kostum dan properti:
• Tarian dan nasehat dalam per• Kostum
nikahan
• Properti: Sampur, payung,
• Pembagian tim produksi
dunak, sapu lidi, dan kemo2. Mencari pasar
ceng
• Diawali dengan melakukan ker- 5. Musik iringan tari
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Manfaat
•

Memberikan informasi untuk memperhatikan kehamilan pada masa
sebelum kehamilan, masa kehamilan, persalinan, serta nifas kepada
pengantin baru (pasangan usia subur).

•

Masyarakat memahami pentingnya kehamilan terkait masih tingginya
Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah.

Implementasi
proses pra-kehamilan, selama
hamil, persalinan, dan nifas. Selain
kepada pasangan pengantin baru
pesan kesehatan ini dapat langsung
diberikan secara langsung kepada
tamu undangan dalam pernikahan.
Maka produk parodi tari ini dapat
disebarluaskan untuk diterapkan
seniman tari tradisional dalam
membawakan parodi tari nirbaya
“edan-edanan ngincneg wong meteng” di setiap prosesi pernikahan.

Keunggulan
•
•
•
•
•
•
•

Judul menarik dan membuat orang penasaran serta ingin tahu.
Konsep pemberian informasi menggunakan parodi tari adat Jawa.
Parodi tari yang dibawakan oleh sepasang penari laki-laki dan perempuan
dikemas dengan konsep yang menarik, menghibur, dan lucu.
Informasi yang dibawakan dengan memberi nasihat kepada sasaran pengantin baru (pasangan usia subur).
Menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah diingat.
Sasaran tidak hanya untuk pasangan pengantin, tapi tamu undangan juga
dapat memperoleh informasi yang sama.
Sesuai dengan program kesehatan unggulan JawaTengah untuk menurunkan AKI yaitu 5NG “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng”.
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Inovasi promosi kesehatan menggunakan parodi tari adat jawa kepada pasangan usia subur yang baru
menikah dan penari dapat menjadi cucuk lampah atau pengiring
pengantin kemudian setelah menjadi pengring pengantin dapat memberikan nasehat pernikahan yang di
dalamnya memuat pesan kesehatan.
Harapannya pasangan
pengantin
tersebut dapat mengetahui betapa pentingnya mempersiapkan dan
memperhatikan kesehatan ibu dari

kelemahan
•
•
•

Informasi yang diberikan tidak bisa detail.
Waktu penyampaian informasi cukup singkat yaitu 5-10 menit.
Suasana dalam pernikahan kurang kondusif sehingga membuat penyampaian informasi kurang fokus.
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Cuplikan penampilan karya senii
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Parodi Stop Merokok
Peringkat Terbaik iv
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Kesehatan
Provinsi jawa barat| Kota Depok
Mahasiswa Pascasarjana Promkes FKM UI 2016

PENJELASAN SINGKAT
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Perilaku merokok penduduk 15
tahun ke atas masih belum terjadi penurunan dari 2007 ke 2013,
cenderung meningkat dari 34,2%
tahun 2007 menjadi 36,3% tahun
2013 64,9% (Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan, 2013).
Kurang lebih 2/3 penduduk berada
dalam risiko bahaya akibat paparan
asap rokok orang lain. Data dari
Global Adult Tobacco Survey (GATS
tahun 2011) dan Global Youth Tobacco Survey (GYTS tahun 2009) menyatakan bahwa 51,3% orang dewasa terpapar asap rokok orang lain
di tempat kerja dan 68,8% remaja
(13-15 tahun) terpapar di rumah
sedangkan 78,1% remaja terpapar
di luar rumah.
Undang – undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
Peraturan Pemerintah No. 109
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Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau
bagi Kesehatan mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di
wilayahnya masing-masing melalui
peraturan daerah atau peraturang
perundang-undangan daerah lainnya. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
merupakan upaya efektif untuk
melindungi masyarakat dari asap
rokok orang lain (PP No. 109
tentang Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan).
Salah satu provinsi yang masih memiliki prevalensi merokok
yan tinggi adalah Provinsi Jambi sebesar 29,4% dengan rerata jumlah rokok yang dihisap 12

batang per hari. Di Kabupaten
Tebo,
prevalensi perokok saat
ini yaitu 30,9% dengan rerata jumlah batang rokok/hari sebanyak
12,6 batang. Prevalensi perokok
yang merokok dalam rumah ketika bersama anggota rumah tangga
di Provinsi Jambi 86%. Sedangkan
prevalensi perokok yang merokok dalam rumah ketika bersama

anggota rumah tangga di Kabupaten
Tebo sebanyak 85,6%. Saat ini di Kabupaten Tebo belum membuat rancangan peraturan daerah Kawasan
Tanpa Rokok. Berdasarkan masalah
tersebut, video ini dirancang untuk
menyampaikan pesan kesehatan
kepada masyarakat dan pengambil
keputusan (penentu kebijakan) untuk menangani masalah rokok ini.

METODE & pROSES kERJA
laikat maut).
3. Scene ketiga menceritakan tentang bahaya merokok, jika sudah
terlanjur terkena dampak terburuk dari rokok yaitu kematian,
maka sudah tidak ada acara untuk kembali lagi. Dengan kata lain
penyesalan datang belakangan.
4. Scene keempat menceritakan
tentang penyakit yang diakibatkan
oleh rokok bisa diderita oleh siapa saja, kapanpun, dimanapun dan
tidak hanya berakibat buruk pada
si perokok itu sendiri melainkan juga terhadap keluarga serta
orang lain.
Proses pengerjaan video dimulai dengan diskusi mengenai masalah atau tema yang akan diangkat,
setelah menemukan permasalahan
rokok tersebut dilanjutkan dengan
penyusunan skenario parodi, pembuatan perlengkapan (atribut), pen199
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Teknik atau metode penyampaian
pesan menggunakan media video
yang berisi 4 cerita bertemakan
bahaya rokok dengan genre parodi berdurasi 5-10 menit. Isi cerita
menggambarkan keseharian seorang suami perokok yang mengalami konflik bersama istri karena perkara ekonomi yang merosot akibat
pembelian rokok terus-menerus,
dilanjutkan dengan pergaulan sang
suami bersama perokok lainnya
dan berakhir dengan penyakit yang
dideritanya akibat rokok. Berikut
penjelasan dari setiap cerita/scene:
1. Scene pertama menceritakan
tentang merokok dapat mengakibatkan kemiskinan pada sebuah keluarga.
2. Scene kedua menceritakan
tentang bahaya merokok yang
dapat mendekatkan diri kepada
kematian (dalam bentuk ma-

gambilan gambar dilakukan dalam satu hari kemudian dilanjutkan dengan
editing video selama dua hari.

mANFAAT
1. Menyadarkan kembali kepada masyarakat bahwa rokok berbahaya
bagi kesehatan.
2. Memberikan kesadaran bahwa tingginya biaya pengobatan yang diakibatkan oleh penyakit terkait merokok (penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru dan obstruksi kronik, kanker).
3. Menunjukkan fenomena menurunnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia akibat masalah rokok.
4. Menjadi bahan advokasi kepada pihak pengambil keputusan dan kebijakan, untuk membentuk peraturan serta infrastruktur yang mendukung Kawasan Tanpa Rokok di Semua tatanan Kabupaten.

Implementasi
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Implementasi dari video parodi
stop merokok ini diharapkan menjadi media promosi kesehatan yang
bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan masalah-masalah yang diakibatkan oleh
perilaku merokok. Video ini juga

dapat dijadikan bahan advokasi
(melalui media) kepada pemerintah untuk membentuk peraturan
serta infrastruktur yang mendukung Kawasan Tanpa Rokok di
Semua tatanan Kabupaten.

Keunggulan
Keunggulan dari video ini adalah
dengan genre parodi sehingga pesan
dapat diterima masyarakat dengan
mudah. Hal tersebut telah diuji cobakan kepada beberapa mahasiswa
melalui pre dan post-test sebelum dan
sesudah menyaksikan video parodi
ini. Hasilnya terdapat peningkatan
sikap positif terhadap pencegahan
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atau upaya berhenti merokok. Berikut ini beberapa tanggapan responden setelah menonton video promosi
kesehatan tentang stop merokok:
• “Hemat uangnya jangan beli
rokok karena untuk beli gula dll,
merokok mengakibatkan kematian”,
•

“Videonya menghibur lucu, ko-

cak, pesan tentang rokoknya
sangat sampai, merokok itu berbahaya, merusak hubungan keluarga dan mengakibatkan miskin”
•

“Videonya lucu, pesan tentang
rokok dapat diterima audience,
lucu, menghibur, pesan ok, harus
berhenti merokok karena kerugiannya bukan hanya untuk diri
sendiri tapi untuk semua orang”

Dari beberapa tanggapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesan kesehatan tersampaikan kepada
responden. Terlihat bahwa melalui
satu video parodi berdurasi 5-10
menit telah dapat menyampaikan
berbagai macam pesan kesehatan
tentang bahaya rokok tersebut, sehingga media video ini efektif untuk
dijadikan metode KIE.

Kelemahan
Beberapa kekurangan atau kelemahan dalam video ini adalah beberapa
gambar dengan kualitas kurang baik, hal tersebut dikarenakan pembuatan
video dengan waktu yang sangat terbatas serta tidak ada dukungan atau
bantuan oleh orang-orang yang telah ahli dalam pembuatan video.

Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Keshatan

Proses pembuatan video
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Topeng Bondres
Penyuluhan HIV AIDS
Peringkat Terbaik V
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Kesehatan
Provinsi Bali| Kota Denpasar
Komisi Penanggulangan AIDS

PENJELASAN SINGKAT
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Bondres / Topeng Bondres
menurut perkembangannya dimulai sejak tahun sembilan puluhan,
mendapat tempat tersendiri bagi
masyarakat Bali karena menampilkan lakon tari yang unik dan tidak
terikat dengan pakem tari atau
alur cerita. Seni pertunjukan topeng menampilkan tokoh-tokoh yang
lucu, dengan humor-humor yang
segar kadang diselipi sindiransindiran ketimpangan sosial atau
konflik yang terjadi di masyarakat.
Selain itu drama tari Topeng Bondres memiliki keunikan tersendiri, walaupun mengunakan pakaian
tradisional adat Bali, Topeng Bondres dalam lakonnya tidak terikat
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pada pakem tari maupun alur cerita. Kesenian Bondres lebih banyak
menekankan pada sifat humor atau
banyolan-banyolan dan sindiran
yang di dalamnya terkandung makna memberi pesan etika moral, dan
sarat informasi.Tak heran, bila dalam
setiap pementasan, sindiran yang
dinilai sebagai sebuah ketimpangan
sosial atau konflik adat sering dimunculkan (Babadbali.com).
Minat masyarakat Bali yang besar terhadap seni Bondres menyebabkan Sekeha atau Group Topeng
banyak berkembang di Bali, mengingat masyarakat Bali adalah masyarakat yang sangat menjunjung
tinggi budayanya sendiri sehingga

Permasalahan dalam kegiatan
penyuluhan HIV AIDS yang sering
dihadapi adalah kurangnya antusiasme masyarakat untuk datang dalam kegiatan penyuluhan, sehingga
berdampak pada sedikitnya jumlah peserta penyuluhan yang dila-

sanakan oleh KPA Kota Denpasar.
Berdasarkan pada permasalahan
tersebut KPA Kota Denpasar pertama kali menggunakan bondres
sebagai media penyuluhan pada tahun 2014 dengan bekerjasama dengan kelompok bondres “Dadong
Rerod”. Kelompok/sekaha bondres
Dadong Rerod merupakan salah
satu kelompok bondres yang terkenal di Bali yang dipimpin oleh I
Wayan Juana Adi Saputra yang sering membawakan tokoh seorang
nenek yang bernama “Dadong Rerod”.
Permasalahan yang dihadapi pada
kegiatan penyuluhan HIV AIDS selama ini adalah minimnya antusiasme masyarakat untuk datang
menyaksikan kegiatan penyuluahan
HIV AIDS yang selama ini dilakukan.
Berdasarkan permasalahkan tersebut KPA Kota Denpasar pada anggaran tahun 2014 menganggarkan
kegiatan Penyuluhan melalui media
tradisonal bondres dengan mengajak Kelompok Bondres “Dadong
Rerod” untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media
tradisional tersebut. Dalam setiap
pementasan sekaa bondres menggunakan tiga orang penari yang
memiliki perannya masing-masing,
dan di setiap lawakannya disisipkan
pesan-pesan atau informasi tentang
HIV AIDS untuk masyarakat.
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perkembangan drama tari Topeng di
Bali sudah memasyarakat di mana
dapat dinikmati pada setiap upacara yadnya atau upacara agama
yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bali. Salah satu awalnya grup
kesenian ini bernama Dian Pesona yang diprakarsai Kantor Dinas
Penerangan Kabupaten Buleleng.
Grup ini dibentuk tahun 1991 yang
dipimpin I Nyoman Durpa dan
membawakan logat humor khas
Buleleng ini tampil keliling ke pelosok-pelosok desa, memberikan
penyuluhan dan penerangan dalam
bentuk pentas Bondres, kemudian
terus berkembang dan berganti
nama menjadi Bondres Dwi Mekar.
Dwi Mekar tidak saja menampilkan
Bondres, tapi lebih jauh menyangkut kesenian tradisi yang lebih luas,
ada tari, topeng, hingga pendalaman
dan sosialisasi Topeng Sidakarya.
Salah satu anggota grup ini adalah
Drs. I Made Ngurah Sadika, tokoh
ini menjadi istimewa lantaran selalu menjadi pusat perhatian karena
memerankan sosok wanita lucu
bernama Susi (Sejarabali.com).

mANFAAT
Dampak yang muncul setelah gencarnya penyuluhan melalui media
tradisional adalah semakin mudahnya menyampaikan materi penyuluhan
tanpa perlu takut masyarakat jenuh dan bosan mendengarkan materi,
serta jumlah peserta penyuluhan yang datang jauh lebih banyak daripada
hanya sekedar penyuluhan konvensional.

Implementasi
Kegiatan penyuluhan melalui media tradisonal ini sudah diadopsi oleh
Desa/Kelurahan di Kota Denpasar yaitu dengan ikut menganggarkan melalui
APBDes berupa penyuluhan kesehatan menggunakan media penyuluhan
tradisional Bondres.

Keunggulan
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Seni pertunjukan topeng menampilkan tokoh - tokoh yang lucu,
dengan humor-humor yang segar
kadang diselingi dengan sindiran ketimpangan sosial atau konflik yang
terjadi di masyarakat. Selain itu drama tari Topeng Bondres memiliki
keunikan tersendiri, walaupun mengunakan pakaian tradisional adat

Bali, Topeng Bondres dalam lakonnya
tidak terikat pada pakem tari maupun
alur cerita.
Masyarakat yang ingin mendapatkan
penyuluhan melalui media tradisional
hanya perlu bersurat ke KPA Kota
Denpasar dan tidak dipungut biaya
karena sudah dianggarkan melalui
APBD Kota Denpasar.

Kelemahan
Tidak dapat interaksi langsung jika ada pertanyaan dari sasaran penyuluhan..
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Pertunjukan Topeng Bondres
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Paman Dokter dan
Makan Siang Teman Diki
Peringkat Terbaik VI
Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Kesehatan
Provinsi Jawa Barat | Kota Bandung
Potret 19 | Pembina: Trismandiat

PENJELASAN SINGKAT
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Diki dan teman-temannya melihat Tasya yang tiba dengan keadaan
tidak seperti biasanya, dia terlihat
lesu, Diki mengira bahwa Tasya tidak sarapan karena Tasya tidak seperti Diki dan teman-temannya yang
sarapan dan tampak semangat sekali,
Tasya pun harus berbohong kepada teman-temannya karena malu
mengakuinya, Diki pun menjelaskan bahwa pentingnya sarapan bagi
orang-orang yang beraktifitas. Timi
yang penasaran dengan ilmu kesehatan yang Diki dapat dari Pamannya
yang seorang dokter gizi, mengajak

Diki untuk dapat membawa Timi
dan teman-temannya ke rumah Diki
untuk berbincang-bincang dengan
Paman Diki, hingga akhirnya mereka
pun bertemu dengan Paman Diki di
waktu makan siang, Paman Diki yang
tak memiliki waktu banyak menjelaskan tentang pentingnya mengetahui
apa yang baik dan buruk yang kita
konsumsi bagi pertumbuhan kita,
seperti buruknya makan nasi dan mie,
minum teh setelah makan, minum air
es, dan memakan buah-buahan sebagai pencuci mulut.

metode & proses kerja
Dalam Kreasi Seni tersebut kami berusaha menyampaikan akan pentingnya
206

menjaga apa yang kita konsumsi, baik
buruknya untuk pencernaan dan gizi
kita, konflik sederhana yang dirangkai
agar anak-anak mengetahui apa yang
baik dan buruk dikonsumi dengan
tampilan menarik dan sederhana yang
kami sajikan, dalam cerita tersebut
kami mengambil contoh pola kon-

sumsi yang biasa kita temui di sekolah,
seperti makan nasi dan mie, minum
teh setelah makan, minum air es, dan
memakan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Adapun penyelesaian dan
penjelasan yang tersirat oleh peran
PAMAN DOKTER.

manfaat
Anak-anak dapat lebih menjaga makanan yang dikonsumsi guna pertumbuhan yang baik bagi kesehatannya.

implementasi
Dalam makan siang teman-teman maka akan lebih sulit untuk dicerna
Diki ada potongan dialog:
oleh usus kita.. lebih baik pakai air
putih saja..”
MEMAKAN NASI DAN MIE

MINUM
TEH
SETELAH
MAKAN
“Minum teh setelah makan itu kurang bagus untuk kesehatan. Teh
yang memiliki tingkat keasaman
yang tinggi akan menyebabkan
kandungan protein dalam makanan
yang kita konsumsi cepat mengeras,

MINUM AIR ES SETELAH
MAKAN YANG BERLEMAK
“Kok ini minumnya air es? Inilah
yang menjadi penyebab kegemukan
kamu. Minum es tidak dianjurkan
pada saat makan makanan berlemak karena akan membekukan
lemak-lemak yang terkandung dalam makanan atau daging. Lemak
yang membeku jika terbawa oleh
tubuh akan membuah saluran usus
pencernaan menyempit, sehingga
pencernaan menjadi tidak lancar.
Makanya kamu gemuk.... sebaiknya,
saat makan makanan berlemak,
minumlah air hangat atau air putih
untuk melancarkan jalannya lemak
ke dalam pencernaan...”
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“Nasi adalah sumber karbohidrat
utama, begitu juga dengan mie. Mie
berasal dari tepung terigu yang juga
sumber karbohidrat. Seharusnya
makanan karbohidrat sebaiknya
disandingkan dengan makanan protein, vitamin, zat besi, kalsium dan
sebagainya untuk pemenuhan gizi
seimbang..”

MAKAN BUAH SETELAH
MAKAN
“Begini, setelah mengkonsumsi
makanan berat, perut kita dalam
keadaan penuh. Buah jika dimakan
setelah makan akan membuat perut dalam kondisi kembung karena penuh dengan udara. Hal ini
yang membuat tubuh tidak dapat
menyerap nutrisi yang terkandung

dalam buah, sangat mubazir loh,
Buah memang sebaiknya dikonsumsi bukan pada saat setelah
makan, bisa sebagai pembuka
makan atau setelah olahraga. Jika
kalian memang tetap ingin makan
buah setelah makan, maka aturlah
jarak waktu 2 jam setelah makan,
menunggu makanan dicerna sempurna oleh tubuh...”

Keunggulan
Dengan tampilan parodi, karya ini lebih dapat diterima dengan baik, karena
sangat mudah diterima.

Kelemahan
Tidak semua kalangan dapat menerima bentuk dan sajian karya seperti ini.
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Pentas karya seni
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Tim pementasan karya seni
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Gerakan Cuci Tangan
RSUP DR. Karyadi
`

Peringkat Terbaik VII
Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah | Kota Semarang
RSUP Dr. Karyadi

PENJELASAN SINGKAT
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Keseahtan

Pesan kesehatan dikemas dalam video, menyampaikan pentingnya kebersihan tangan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Kebersihan
tangan merupakan salah satu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
Tim RSUP Dr. Kariadi dengan bangga mengajak semua lapisan masyarakat
dan petugas kesehatan untuk melakukan kebersihan tangan agar menjadi kebiasaan dengan motto “peduli adalah solusi”

manfaat
Video menjadi alat pendidikan bagi masyarakat jika ditayangkan di tempat-tempat umum, sekolah, institusi bahkan untuk di rumah.

Keunggulan
Mudah dibawa kemanapun, dapat diupload di media social sehingga mempercepat penyampaian pesan
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kelemahan
Hanya menjangkau daerah dengan sarana prasarana yang memadai, seperti
ketersediaan video player, listrik, media-sosial.
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Cuci Tangan Punokawan
Peringkat Terbaik VIII
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Kesehatan
Provinsi DI Jogjakarta | Kota Sleman
RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta

PENJELASAN SINGKAT
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Karya ini merupakan tarian gerakan cuci tangan sesuai standar WHO
yang memasukkan unsur khas budaya Jawa dari cerita Pewayangan. Tarian ini selain menghibur juga merupakan media pembelajaran untuk
ma-syarakat yang dikemas dengan karakter Punokawan yang jenaka.
Dikisahkan dari rasa keprihatinan Punokawan atas tingginya angka kesakitan dan kematian di Padepokan Karang Kadempel, para Punokawan
dengan bimbingan Semar belajar gerakan cuci tangan yang benar. Para
Punokawan didampingi Limbuk, Cangik dan Emban bersama sama belajar
cuci tangan untuk dijadikan budaya kehidupan.

metode & proses kerja
Tari Cuci Tangan Punokawan diperankan oleh karyawan RSUP Dr. Sardjito
dari berbagai profesi dan dilatih oleh seorang pelatih professional. Proses
pembuatan tarian ini memerlukan waktu yang panjang karena harus memuat
gerakan cuci tangan yang benar dan dipadukan dengan gerak tarian dan
musik yang harmoni sebagai media edukasi kesehatan.

manfaat
Tarian CuciTangan Punokawan digunakan sebagai media hiburan sekaligus sebagai media pembelajaran tentang gerakan cuci tangan di Rumah sakit maupun di masyarakat luas.
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implementasi
Karya ini sudah ditampilkan diberbagai acara di dalam maupun di
luar rumah sakit dalam bentuk video maupun live. Sebagai sarana hiburan
ditampilkan diberbagai acara resmi dalam skala local maupun nasional. Sebagai media proses pembelajaran gerakan cuci tangan secara live persoanil
tarian ini dihadirkan di beberapa sekolah dasar menjadi tim edukator dalam
rangka peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia.

Keunggulan
Tarian ini bermuatan edukasi yang berlatar belakang budaya Jawa dunia
Pewayangan yang jenaka sehingga menarik dan sangat menghibur.

kelemahan
Karya ini bukan sebuah karya ilmiah ataupun sebuah teknologi tepat
guna tapi sebuah karya Tari lebih bersifat menghibur namun mencerminkan
sebuah proses pembelajaran.
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Tim Tari Cuci Tanan Punokawan
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Gayung Bersambut
Promosi kesehatan dalam video
Peringkat Terbaik IX
Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Kesehatan
Provinsi
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

PENJELASAN SINGKAT
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Keseahtan

Gayung bersambut merupakan
Kesenian Daerah Sumatera Selatan
yang disampaikan penuh kegembiraan
dan penuh canda. Peserta terdiri dari
laki-laki dan perempuan, yang biasa
dipanggil Mang Cek (untuk laki-laki)
dan Bi Cek (untuk perempuan).
Mempertimbangkan hal tersebut Tim Promosi Kesehatan RSUP
Dr.Mohammad Hoesin Palembang,
membuat TIM GAYUNG BERSAMBUT dalam menyampaikan Promosi
Kesehatan, agar kesan monoton yang
bersifat menceramahi dapat diganti
menjadi suasana yang hangat, gembira
dan penuh canda, sehingga pesan yang
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ingin disampaikan lebih dapat diterima.
Pada Video ini pesan yang ingin disampaikan adalah:
1. Mendukung gerakan Mayarakat
sehat.
2. Mendukung Prilaku Hidup Bersih
& Sehat.
3. Mendukung Program ASI Eksklusif.
4. Membudayakan cuci tangan sesuai standar WHO.
5. Tersosialisasi etika batuk.
6. Mensosialisasikan agar masyarakat
memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Manfaat
Dengan adanya Tim Gayung Bersambut ini, diharapkan dapat merubah
suasana terkesan formal dan monoton, menjadi lebih bersahabat sehingga peserta lebih antusias dalam mendengarkan bahkan ikut menyumbang
pantun.

Keunggulan
Untuk tema pantun dapat disesuaikan dengan isu terkini kesehatan
ataupun disesuaikan dengan perayaan hari-hari besar kesehatan.

kelemahan
Tim memerlukan waktu untuk membuat pantun agar materi penyuluhan dapat ditampilkan dengan baik.

Kategori Inovasi Kreasi seni Promosi Keshatan
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tAri Peduli Sampah
Peringkat Terbaik X
Kategori Inovasi Kreasi Seni Promosi Kesehatan
Provinsi Sumatera selatan | Kota Palembang
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

PENJELASAN SINGKAT
Puisi tari kreasi Peduli Sampah ini
diawali dengan gambaran keadaan
di suatu daerah dimana terdapat
sungai yang mengalir. Aliran air
ini menjadi satu–satunya tumpuan
harapan kehidupan.
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Akibat pencemaran air yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, akhirnya sungai
yang semula jernih berubah menjadi bau busuk karena dipenuhi
sampah yang mendatangkan ku-

man dan bakteri penyebab penyakit.
Tujuan:
Menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui tari-tarian tentang:
1. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
2. Himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan.
3. Informasi untuk membedakan
dan memilah jenis sampah, yaitu
sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan– bahan
beracun.

manfaat
Dengan mengkombinasikan puisi dan tari ini menjadi satu, diharapkan
dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap ketidakpedulian sampah,
karena dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti menyelamatkan jutaan jiwa.
216

Tari-tarian menjadi alat pendidikan bagi masyarakat jika ditampilkan di
tempat-tempat umum, sekolah, institusi, pada hari-hari besar daerah
maupun nasional

keunggulan
•
•

Menarik, karena penari terdiri dari anak-anak muda dengan pakaian
daerah Palembang;
Tarian dapat didokumentasikan dalam bentuk video kemudian dapat
diupload di media sosial untuk mempercepat penyampaian pesan.

kelemahan
Untuk mempersiapkan tarian harus dari jauh hari, diperlukan sumber daya penari, pemusik dan waktu untuk disiplin berlatih serta biaya
kostum dan persiapan penampilan lainnya.
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Tim tari Peduli Sampah
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