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Wajah Baru,
Semangat Baru

Mediakom

Pembaca yang budiman,
Kebaruan  adalah  kata lain   dari sebuah  

perubahan;  dari  lama menjadi baru.   Kebaru-
an adalah daya  tarik  yang  mendorong orang 
ingin  tahu.  Di dalam  kebaruan  selalu  ada 
semangat  perubahan. Gairah  untuk menjadi 
lebih baik dan lebih baik lagi.

Semangat  yang sama  kini kami  lakukan 
dalam pengembangan majalah kita tercinta 
Mediakom.   Dalam rangka  menumbuhkan  
semangat dan gairah baru, maka mulai  edisi  
ini,  kami melakukan   perubahan  wajah, 
tampilan, dan isi agar lebih segar dan  enak  
dinikmati. Mengapa perubahan  dilakukan? 
Karena    kami menyadari bahwa  tuntutan  
pembaca terus berubah.   Pembaca   yang budiman   pasti menginginkan  
informasi-informasi  yang lebih aktual, lebih baik, dan lebih menggigit  demi 
membangun masyarakat  Indonesia  yang sehat dan sejahtera. Itu sebabnya, 
sejak terbit  tiga tahun lalu,  kami terus melakukan perubahan dari waktu  ke  
waktu   demi mendapatkan hasil yang terbaik.

Selain itu,  dalam wajah baru ini  kami juga  ingin menularkan semangat 
baru,   yakni semangat membangun masyarakat sehat. Ini penting, di tengah 
masyarakat  yang  terus berubah dan    tuntutan hidup yang makin berat,  
semangat  bisa menjadi bekal   meningkatkan kualitas hidup  yang lebih baik 
dan lebih sehat.

Tentu  perubahan tidak berhenti sampai di sini.   Kami akan terus menggali  
minat  dan  harapan para pembaca setia.   Oleh karena itu,  kami menantikan   
saran dan  pendapatnya untuk kebaikan  majalah kita tercinta.

Sebagai  langkah awal , kami tampilkan    berita  utama,   upaya  Pemer-
intah  memantabkan pembangunan kesehatan.   Tahun 2009  adalah tahun 
terakhir   bagi   kabinet   Indonesia  Bersatu. Oleh karena itu,  setiap departe-
men harus  mampu mengejar   target dari program-program yang telah 
dicanangkan. Termasuk   Departemen Kesehatan,  harus melakukan langkah 
cepat  mengejar target dalam waktu yang mepet. Diantaranya, menurunkan 
Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Gizi buruk dan me-
ningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH). Tak ketinggalan kami ketengahkan 
artikel-artikel lain  dalam rubrik-rubrik sorot,  peristiwa,   ragam, lentera,  dan 
lainnya. 

Kami   berharap, kemasan  dan tampilan wajah baru majalah kita  ini  
berkenan   di hati pembaca. Selamat menikmati.  Redaksi.

dr. Lily S. Sulistiowati, MM
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Pertemuan rakerkes-
nas  yang berlang-
sung di Surabaya 
beberapa waktu lalu 
bermakna  penting  
bagi Pemerintah  
maupun masyara-

kat  luas.  Karena  dalam rapat kerja 
kesehatan nasional tersebut,  selain 
mencari solusi penyelesaian masalah-
masalah kesehatan secara umum, 
juga  merumuskan tantangan baru  

Rakerkesnas 2009:

Memantabkan 
Pembangunan

Kesehatan
Rapat kerja kesehatan nasional (Rakerkesnas) Ma
ret 2009  sepakat   mengatasi  pembangunan  kese
hatan secara menyeluruh.   Masalah kemiskinan, 
status pendidikan masyarakat yang rendah, ke

mampuan antar daerah yang berbedabeda serta  
beban ganda penyakit menular dan tidak menular  
adalah beberapa diantara  tantangan yang segera 

dituntaskan.

yang bakal  dihadapi  oleh  dunia kes-
ehatan. Perubahan iklim yang  mem-
pengaruhi perubahan pola penyakit, 
termasuk penyebarannya, seperti  
munculnya kembali penyakit lama 
seperti rabies di Bali, kusta dan flu 
babi (swien flu) yang sempat menjadi 
opini dunia,  memerlukan perhatian 
khusus para tenaga kesehatan. 

Rakerkesnas  sekaligus  evaluasi  
terakhir  RPJMN (Rencana Pemba-
ngunan Jangka Menengah Nasional) 

No. Indikator 2004 2005 2006 2007 Sasaran 2009
1 AKB (angka kematian bayi)

(Per 1.000 Lahir Hidup)
35 29,4 28,1 26,9 26

2 AKI (angka kematian ibu)
(Per 100.000 Lahir Hidup)

307 262 255 288 226

3 GIZI KURANG BALITA (%) 23,2 (2003) 24,5 - 18,4 20

4 UHH (Tahun) 66,2 69,8 70,2 70,5 -70,6

2004-2009   yang juga penyeleng-
garaan raker di  tahun akhir pemerin-
tahan Kabinet Indonesia Bersatu.  

Selama ini berbagai terobosan 
pembangunan  kesehatan telah di-
lakukan. Diantaranya,  sekarang telah 
terbentuk  Badan Layanan Umum 
Rumah Sakit (BLU-RS), Riset Kese-
hatan Dasar (Riskesdas), Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 
Pendidikan dokter spesialis berba-
sis kompetensi, obat murah, apotik 
rakyat, labelisasi obat, Desa Siaga, Pos 
Kesehatan Pesantren (Poskestren), 
Mushola Sehat,  Pemuda Siaga Peduli 
Bencana ( Dasipena), dan masih 

banyak lagi.
Pencapaian pembangunan kese-

hatan dalam kurun waktu 2004-2008  
juga menunjukkan hasil  positif. Hal 
itu ditandai dengan  membaiknya 
indikator kesehatan, meningkatnya 
layanan Jamkesmas, membaiknya 
penanggulangan penyakit menu-
lar, termasuk penanggulangan gizi 
buruk. Disamping itu juga terlihat 
dengan meningkatnya penanggu-
langan masalah kesehatan akibat 
bencana dan pelayanan kesehatan 
untuk masyarakat yang berada di 
wilayah terpencil, perbatasan, daerah 
tertinggal, dan pulau terdepan. 

Indikator  Positif  Bidang  
Kesehatan Pelayanan 

Kesehatan dan Penang-
gulangan Penyakit

Pelayanan Jamkesmas dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan. 
Hal ini  terlihat  dengan mening-
katnya jumlah  Pemberi Pelayanan 
Kesehatan (PPK).  Kini,   jumlah  
Puskesmas sebanyak  8.234 unit, PPK 
Lanjutan sebanyak  902 unit  yang 
terdiri dari: RS Pemerintah  (508 unit), 
RS TNI/POLRI  (61unit),  RS swasta  
(296 unit), dan  Balai kesehatan (37 



�  Mediakom No.XVII/APRIL/2009	 No.XVII/APRIL/2009 Mediakom  �

Media Utama Media Utama

berdasarkan kelompok diagnosis) ke-
pada seluruh Rumah Sakit/PPK yang 
mengikuti program Jamkesmas 2009.  
Sejalan dengan hal tersebut diatas, 
maka pada tahun 2009 ini, Departe-
men Kesehatan tetap mempeker-
jakan tenaga Verifikator Independen 
yang melaksanakan verifikasi klaim 
RS/PPK pada Jamkesmas TA 2008 
yang lalu. 

Bagaimana dengan   penanggu-
langan penyakit menular? Sekarang 
jumlah sarana pelayanan kesehatan 
untuk menunjang penanggulang-
an penyakit menular meningkat.   
Walaupun telah terjadi peningkatan 
penemuan kasus HIV/AIDS dari  
2683 di tahun 2004 menjadi 8194 
di tahun 2006,   namun  Pemerintah 
telah siaga dengan  menyediakan 
sarana pendukung berupa layanan 
Voluntary Counselling and Testing 
(VCT) telah tersebar di 190RS, 14RS 
jiwa, 119 Puskesmas, 115 LSM dan 30 
Lapas.  Begitu  pula peningkatan  ka-
sus tuberkulosis sejalan dengan eska-
lasi dan kualitas kegiatan surveilans 
epidemiologi juga telah mendapat-
kan   penanganan baik. Kini,  angka 
kesembuhan  terus meningkat  dan  
sejak 2006 jumlah kasus menunjuk-
kan tren penurunan. 

Terkait Deman berdarah (DBD),  
jumlah kasusnya  memang cende-
rung meningkat. Daerah penyeba-
rannya pun bertambah luas.  Pada 
tahun 1994 DBD telah tersebar ke 
seluruh provinsi di Indonesia. Pada 
tahun 2006 jumlah kasus yang 

Prevalensia Balita
Menurut Status Gizi BB/U (%)

14,5 14,8

13

8,7 9,7 5,4

Susenas '03 Susenas '05 Riskesdas '07

Gizi Kurang Gizi Buruk

dilaporkan sebanyak 114.656 dan 
angka kematianya 1.196 kasus. Tahun 
2007 jumlah kasus 158.115 dengan 
angka kematian 1.599 kasus, sedang-
kan  tahun 2008 terdapat 107.948 ka-
sus.  Dalam hal  ini  Pemerintah terus 
menerus mengupayakan  pencegah-
annya  bekerjasama dengan   in-
stansi terkait dan dunia  usaha.

Untuk kasus flu burung, telah 
dilakukan penanganan  cepat dan 
sistematis sehingga tidak  meluas ke 
provinsi lain. Pemerintah telah me-
lengkapi fasilitas 100 RS rujukan Flu 
Burung.  Melengkapi dan memfung-
sikan 2 Lab  Rujukan Nasional Flu Bu-
rung (Balitbangkes & Eijkman), 8 Lab. 
Regional dan 34 Lab. Sub Regional. 
Selain itu juga telah melakukan pen-
ingkatan SDM (melatih District Sur-
veilance Officer, TGC/tim gerak cepat, 
pelatihan/sosialisasi Flu Burung pada 
petugas kesehatan dasar, pelatihan 
juru  bicara dan sosialisasi Flu Burung 
pada industri, dan lain-lain.

Gizi buruk 
dan Krisis  Kesehatan

Yang menggembirakan, status gizi 
masyarakat  selama  empat tahun  

terakhir semakin membaik. Hasil Ri-
set Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 
menunjukkan bahwa prevalensi gizi 
kurang dan gizi buruk pada Balita 
turun dari 23,2% tahun 2003 men-
jadi 18.4% pada tahun 2007. Padahal 
target Recana Pembangunan Jangka 
Menegah Nasional (RPJMN) tahun 
2009 adalah menurunkan menjadi 
20%. Artinya target RPJMN sudah 
tercapai, bahkan target MDG’s 2015 
yaitu menurunkan prevalensi gizi 
kurang dan gizi buruk menjadi 18,5% 
sudah tercapai.

Terkait dengan penanggulangan 
krisis kesehatan akibat bencana, 
saat ini sudah dilakukan pengem-
bangan 9 Pusat Regional Penang-
gulangan Krisis Kesehatan (PPK) 
yaitu di Medan, Palembang, Jakarta, 
Semarang, Surabaya, Denpasar, 
Makassar, Banjarmasin, Manado, dan 
2 sub-regional di Padang, dan Papua. 
Untuk mendukung pengembangan 
tersebut, telah dilakukan pelatihan, 
pembuatan pedoman, koordinasi, 
gladi lapangan, pelatihan Pemuda 
Siaga Peduli Bencana-Dasipena, 
pembentukan Dewan Kesehatan 
Rakyat, pengembangan sistem infor-
masi penanggulangan bencana. Ter-

masuk mobilisasi tenaga kesehatan 
yang meliputi; tenaga dokter, dokter 
spesialis dan perawat.

Untuk memberi pelayanan kese-
hatan kepada masyarakat terpencil, 
daerah tertinggal, perbatasan dan  
pulau terdepan telah  pula dilakukan 
penempatan 14 unit field hospital (RS 
bergerak, SDM, dan biaya operasio-
nal). Ke empat belas unit field hospital 
tersebut tersebar di Kab. Bengkulu 
Utara, Kab. Bener Neriah, Kab. Gayo 
Luwes (NAD), Alor (NTT), Malinao 
(Prov. Kaltim), Talaud dan Sitaro 
(Sulut), Kab. Maluku Tenggara Barat 
dan Halmahera Utara (Maluku Utara). 
Natuna dan Lingga (Kepri), Mamasa 
(Sulbar), Raja Ampat (Papua Barat), 
dan Boven Digul (Papua). 

Disamping itu, telah dilaku-
kan peningkatan puskesmas Non 
Perawatan menjadi Puskesmas 
Perawatan  sebanyak 38 unit  tahun 
2006, 17 unit tahun  2007 dan 8 unit 
tahun 2008. Untuk mendukung unit 
tersebut telah dilakukan peningka-
tan peralatan pada 101 Puskesmas 
prioritas Nasional di perbatasan dan 
Pulau-pulau Kecil Terluar, disertai 
penempatan 143 dokter umum, 11 
dokter gigi dan 560 bidan. Serta 

Kegiatan pelayanan 
transfusi darah yang kini  
menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah.

unit). Disamping itu juga terjadi  
penghematan dana Jamkesmas 
sebesar Rp 1,464 triliun. Pembayaran 
ke PPK berjalan lancar dan  tidak 
ada lagi tunggakan klaim dari pihak 
rumah sakit.

Untuk meningkatkan upaya ken-
dali mutu dan kendali biaya pelayan-
an Jamkesmas, mulai tahun 2005 
telah  diberlakukan pelaksanaan 
Indonesia (INA) – Diagnosis Related 
Group (DRG) (Sistem pembayaran 
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penambahan sarana mobilitas 58 
Pusling air, 32 kendaraan roda empat 
double gardan, dan 20 buah Puskes-
mas keliling roda-4.

Transfusi  Darah dan 
Pendayagunaan SDM

Guna  meningkatkan pelayanan 
dan akses transfusi darah kepada 
masyarakat, mulai tahun 2009 
pelayanan transfusi darah menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Untuk itu, 
pelayanan transfusi darah terintegrasi 
dalam Sistem Kesehatan Nasional dan 
sistem kesehatan daerah. 

Sampai pada tahun 2007 trans-
fusi darah menjadi tanggung jawab 
penuh Palang Merah Indonesia (PMI). 
Saat itu PMI hanya memiliki pelayan-
an transfusi darah di 188 kabupaten 
dari 457 kabupaten yang ada. Maka 
sejak tahun 2008 telah dibangun 258 
pelayanan. Artinya masih ada 199 
kabupaten belum memiliki pelayan-
an transfusi darah. Pada tahun 2009 
pelayanan transfusi darah akan 
dibangun di Kabupaten tersebut 
dengan menggunakan APBN  dari 
dana alokasi khusus ( DAK).  

Untuk mengoptimalkan pelayanan 
kesehatan, Departemen Kesehatan 
meningkatkan kapasitas SDM nya 
melalui tugas belajar.  Tahun 2008 
telah dilakukan program tugas be-
lajar sebanyak 700 orang terdiri dari 
peserta baru 419 orang dan peserta  
residen sebanyak 281 orang. Pendidi-
kan dilaksanakan pada 13 FK/Univer-
sitas (UGM, UI, UNAIR, UNAND, UNDIP, 
UNHAS, UNIBRAW, UNPAD, UNS, UN-
SRAT, UNSRI, UNUD dan USU). Tugas 
belajar ini berlangsung sejak Juli 2008 
yang berasal dari 28 Provinsi.

Terkait dengan peningkatan SDM 
melalui pelatihan, tahun 2008 telah 
dilatih 9.923 bidan pengelola Pos 
kesehatan desa( Poskesdes) dari 32 
Provinsi. Pada tahun yang sama juga 
dilatih Tenaga Kesehatan Haji Indo-

nesia (TKHI) kloter sebanyak 1.470 
orang, Panitia Penyelenggara Ibadah 
Haji sebanyak 306 orang dan Pela-
tihan Petugas Pemeriksa Kesehatan 
Haji sebanyak 930 orang.

Pelatihan Petugas Pos Kesehatan 
Pesantren (Poskestren) dilaksanakan 
di Provinsi NAD, Sumbar, Jabar, Yogya-
karta, Jateng, Kalbar dan NTB. Peserta 
pelatihan yang berasal dari petugas 
kesehatan sebanyak 209 orang dan 
santri sebanyak 481 orang. 

Untuk menunjang profesional-
isme tenaga dokter spesialis, melalui 
SK MENKES Nomor 591 tahun 2007, 
menyebutkan Depkes membentuk 
tim untuk menyusun modul program 
pendidikan dokter spesialis berbasis 
kompetensi (PPDS-BK) sesuai  keahli-
an. Tim tersebut bekerjasama dengan 
MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran 
Indonesia). Tim ini telah menghasil-
kan 25 modul PPDS-BK (spesialis be-
dah, anak, kebidanan, penyakit dalam, 
patologi klinik, anestesi, ilmu jiwa, 
neurologi, kardiologi, pulmonologi, 
kulit, rehab medik, bedah ortopedi, 
bedah urologi, bedah plastik, bedah 
anak, bedah syaraf, bedah thorax, 
bedah mulut, forensik, kedokteran 
okupasi, obtalmologi, radiologi, THT)

Modul tersebut siap diserahkan 
ke 13 dekan Fakultas Kedokteran 
sebagai bahan kuliah. Modul ini 
diharapkan dapat mencetak dokter 
spesialis yang sesuai dengan kebutu-
han masyarakat. Tahun 2009 ini tim 
akan menyelesaikan 10 modul baru 
lagi. Berdasarkan modul tersebut 
pemerintah akan memenuhi kebu-
tuhan dokter spesialis di Indonesia.  
Dan untuk mendukung pemenuhan 
kebutuhan tersebut,  pemerintah  
memberikan beasiswa kepada 1.040 
dokter spesialis. 

Program Prioritas dan Terobosan
Beberapa program prioritas pada 

tahun 2009 antara lain: Save Papua, 
pembinaan Dewan Kesehatan Rakyat, 
penurunan angka kematian ibu dan 
anak, pendistribusian tenaga kese-

hatan termasuk bidan dan perawat, 
peningkatan pelayanan kesehatan di 
daerah perbatasan, pengembangan 
desa siaga dan poskestren, meng-
gerakkan masyarakat  berperilaku 
hidup bersih dan sehat,  peningkatan 
kesehatan lingkungan dan program 
air bersih, dan program-program    
prioritas lainnya.

Karena banyaknya program priori-
tas dan demi mempercepat capaian 
sasaran, Depkes menyiapkan pro-
gram terobosan. Diantaranya; mem-
bentuk  Pusat Surveilans Nasional 
untuk pencegahan penyakit menular 
secara dini.  Perbaikan Gizi Anak Seko-
lah melalui Program UKS yang juga 
akan membantu eradikasi frambusia 
dan kecacingan. Membangun Pusat 
Penelitian dan Rumah Sakit Research 
di UNAIR, serta mengembangkan 
Rapid Test dan Vaksin Flu Burung.

Disadari  Pemerintah, bahwa untuk 
mewujudkan program pembangun-
an  kesehatan memang   dibutuhkan  
semangat  kerja keras dan pantang  
mundur. Apalagi,  tantangan  dalam 
pembangunan kesehatan  ke depan  
tidak  mudah. Adanya krisis finansial 
global, perubahan iklim, beban ganda 
penyakit menular dan tidak menular,   
menjadi   faktor  yang  harus dianti-
sipasi. Oleh karena itu, dibutuhkan  
Pemerintah  yang bersih  dan serius   
mewujudkan  cita-cita   menyejah-
terakan  bangsanya,    untuk meng-
hadapi  masalah   pembangunan 
kesehatan yang belum sesuai dengan  
harapan dan keinginan. l(pra)

K ebanggaan  dan 
kebahagiaan layak   
dirasakan  oleh 
seluruh karyawan 
dan direksi  RS 
Islam  Sakinah, 
Mojokerto da-

lam   peresmian  gedung  barunya 
oleh Menteri Kesehatan, Dr. dr. 
Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), pada 
17 Maret 2009 lalu.   Bagaimana  
tidak?  Untuk pertamakalinya 
bagi masyarakat Mojokerto, Jawa 
Timur,  seorang Menteri berkenan   

RS ISLAM SAKINAH MOJOKERTO

LAYANI  JAMKESMAS
Partisipasi  swasta  dalam  mendukung 
program  pelayanan kesehatan  Pemerintah  
diperlihatkan  RS Islam Sakinah, Mojoker
to.  ”Kami  satusatunya rumah sakit swas
ta di Kabupaten Mojokerto yang melayani 
Jamkesmas,” kata salah satu karyawan 
Rumah Sakit Islam (RSI) Sakinah   bangga.
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meresmikan  rumah sakit swasta 
di daerahnya. Selain itu,  pelayan-
an  yang diberikan  RSI  Sakinah 
terhadap  kalangan miskin  juga 
mendapat apresiasi  dari  Ibu 
Menteri.  ”Senang...., senang sekali 
memperoleh  pengakuan ini,”  ujar  
seorang karyawan lagi.

RSI Sakinah Mojokerto berdiri 
diatas lahan kurang lebih 4,5 hektar. 
Berdiri 2 Oktober 1990, melaksana-
kan pembangunan pengembangan 
tahap II sejak akhir 2007. Dengan 
selesainya pengembangan itu, kini 
RSI Sakinah mempunyai 122 tempat 
tidur. Dari jumlah tersebut 72 (60%) 
diantaranya disediakan untuk ma-
syarakat miskin, selebihnya untuk 
Klas II, I dan VIP masing-masing, 

20,10 dan 10 tempat tidur.  Dengan 
demikian, RSI Sakinah merupakan 
satu-satunya rumah sakit swasta di 
Kabupaten Mojokerto yang diberi-
kan kepercayaan oleh pemerintah 
menjadi rumah sakit rujukan bagi 
pasien Jamkesmas (Jaminan Kese-
hatan masyarakat). 

Fasilitas rawat inap kelas III yang 
diperuntukan bagi masyarakat 
miskin sebanyak 15 kamar. Tiap-tiap 
kamar dapat menampung rata-rata 
5 pasien.  Adapun fasilitas pelaya-
nan gawat darurat 24 jam dileng-
kapi dengan radiologi, laboratorium 
dan ambulance. Rawat jalan buka 6 
(enam) hari kerja dari Senin sampai 
dengan Sabtu.

RSI Sakinah didukung oleh  

dokter spesialis dan Sub Spesialis. 
Poliklinik spesialis yang disediakan 
meliputi: penyakit dalam; anak; 
kandungan & kebidanan; bedah 
umum; bedah tulang; bedah urologi; 
paru; syaraf; jantung; THT; mata; gigi; 
konsultasi gigi. Rehabilitasi Medik, 
Bedah Urologi, THT, Bedah Ortho-
pedi dan Radiologi merupakan 
pelayanan unggulan. 

Misi RSI Sakinah adalah “Mem-
berikan Layanan Kesehatan Pari-
purna, Profesional, Keterbukaan dan 
Kemandirian untuk Kemajuan dan 
Kesejahteraan Bersama”. “Kedepan 
akan memprioritaskan terbentuknya 
ICCU yang mandiri dengan peralatan 
yang canggih. Juga akan melakukan 
akreditasi 6 pelayanan,” jelas Direk-
tur RSI Sakinah, dr. Sulaiman Rosyid, 
MKes. 

Saat peresmian RSI Sakinah, 
Menkes  yang didampingi Bupati 
Mojokerto, H Suwandi, berpesan 
agar seluruh proses pendirian 
dan pengoperasian rumah sakit 
mengikuti aturan yang berlaku. 
Menkes juga berharap agar RSI Saki-
nah dapat melaksanakan akreditasi 

RS sebagai pengakuan yang diberi-
kan Pemerintah kepada rumah sakit 
yang telah melaksanakan pelayanan 
sesuai standar. Sebagai penerima 
rujukan diharuskan mampu menye-
diakan pelayanan sekunder/spesial-
istik yang bermutu. Disamping itu,  
dalam penyediaan layanan  harus 
mengikuti pedoman penyeleng-
garaan rumah sakit  yang telah 
dikeluarkan Departemen Kesehatan.

Menkes juga berharap terjadi 
pengembangan berbagai layanan 
kesehatan karena hal tersebut 
merupakan salah satu bentuk 
kerjasama masyarakat dengan 
Pemerintah dalam upaya penyedia-
an pelayanan kesehatan. Kedepan, 
lanjut Menkes, rumah sakit ditun-
tut memberikan pelayanan prima 
yang peka mengetahui kebutuhan 
pelayanan di daerah Mojokerto, 
fokus menyediakan kebutuhan, 
kompetitif serta dapat menyedia-
kan layanan baru sesuai perkem-

bangan IPTEK. Lebih dari itu,  rumah 
sakit harus lebih efektif dan sesuai 
(appropriate), tarif terjangkau dan 
menciptakan kepuasan pada semua 
pihak.  “Untuk mendukung pelayan-
an kesehatan rumah sakit seperti 
itu, pada masa yang akan datang, 
hendaknya dapat menyusun renca-
na pengembangan pelayanan yang 
mengacu pada kebijakan perumah-
sakitan yang sudah ditetapkan, 
baik dari segi manajemen maupun 
pelayanan,” tegas Menkes. 

Menkes juga berpesan kepada 
Para Kepala Desa dan Lurah untuk 
menyosialisasikan Jamkesmas di 
daerahnya masing-masing. Lang-
kah itu  agar masyarakat juga turut 
mengawasi dan memantau kete-
patan sasaran program Jamkesmas 
di daerahnya. Pada kesempatan itu 
Menkes berjanji akan memberi-
kan bantuan CT Scan kepada RSI 
Sakinah.

Sementara itu, Bupati H Suwandi 

mengatakan bahwa, Pemerintah 
Kabupaten Mojokerto telah meng-
alokasikan dana sebesar Rp 2,9 M 
untuk sekitar 7 ribu keluarga miskin. 
“Dana tersebut digunakan untuk 
membantu masyarakat miskin 
dalam bidang kesehatan yaitu, 
mereka yang tidak masuk dalam 
daftar program Jamkesmas, jelas-
nya. 

H Suwandi menjelaskan, selain RSI 
Sakinah di Kabupaten Mojokerto ter-
dapat dua RSD dan empat RS swasta 
lain dengan kapasitas tempat tidur 
seluruhnya berjumlah 675 tempat 
tidur. “Berbagai hambatan yang ada 
di dunia kesehatan baik sebagai 
dampak krisis global yang melanda 
maupun kurang meratanya distribusi 
tenaga kesehatan hendaknya tidak 
menyurutkan usaha, agar selalu 
memberikan pelayanan kesehatan 
terbaik kepada masyarakat,” jelas 
Bupati. l(isti)

Misi RSI Sakinah adalah “Memberikan 
Layanan Kesehatan Paripurna, 
Profesional, Keterbukaan dan 

Kemandirian untuk Kemajuan dan 
Kesejahteraan Bersama”. 

Menkes meninjau 
fasilitas Rumah Sakit 
Islam Sakinah Mojokerto 
didampingi Bupati Mo-
jokerto, H. Suwandi.

Penandatanganan prasasti 
peresmian Rumah Sakit 
Islam Sakinah Mojokerto 
oleh Menkes.
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Sekretaris Jenderal 
Depkes dr. Sjafii 
Ahmad, MPH  menga-
takan kepada 
wartawan usai mem-
buka acara Pertemuan 
Midterm Pelaksanaan 

Program Jamkesmas Tahun 2009 
Tingkat Nasional di Bandung, 3 April 
2009.  Dikatakannya,  sebetulnya 
upaya pendataan telah dilakukan 
terus menerus. Tugas ini diserahkan 
kepada PT Askes. Data memang 
belum optimal, tetapi perbaikan 
terus dilakukan. Bagi anak telantar, 
pengemis dan gelandangan yang 
belum teridentifikasi dan belum 
mempunyai kartu Jamkesmas, yang 
bersangkutan masih dapat dilayani 
dengan menggunakan Surat Kete-

rangan Tidak Mampu (SKTM) yang di-
keluarkan oleh Dinas Sosial setempat.

Dr. Sjafii menambahkan, alokasi 
anggaran Jamkesmas tahun ini sebe-
sar Rp 4,6 trilyun terbagi menjadi Rp 
3,6 trilyun untuk rumah sakit dan Rp 
1 trilyun untuk Puskesmas. Pemerin-
tah menanggung Rp 5.000 per bulan 
setiap masyarakat miskin dan hampir 
miskin, dengan rincian Rp 4.000 per 
bulan untuk berobat ke RS dan Rp 
1.000 per bulan untuk pelayanan 
kesehatan di Puskesmas. Pelayanan 
kesehatan bagi pengguna Jamkes-
mas berlaku di Puskesmas seluruh 
Indonesia dan di 926 rumah sakit 
pemerintah dan rumah sakit swasta.

“Dengan jumlah orang miskin 
sebanyak 76,4 juta jiwa, tentu RS 
pemerintah kekurangan tempat 
tidur, oleh karenanya kita bekerja 
sama dengan RS swasta supaya 
bed-nya tambah. Kami juga aloka-
sikan dana untuk membangun RS 
yang khusus kelas III. Contohnya di 
Sulawesi Selatan yang sedang mem-

bangun 1.000 tempat tidur”, tambah 
dr. Sjafii. 

Jamkesnas   adalah upaya Pemerin-
tah  untuk memberikan jaminan 
kesehatan kepada masyarakat miskin 
dan tidak mampu agar akses pelayan-
an kesehatan bagi kelompok ma-
syarakat tersebut dapat terpenuhi.  
Program ini telah berjalan sejak 
tahun 2005 dengan nama Askeskin 
yang kemudian di tahun 2008 
berganti nama menjadi Jamkesmas. 
Pada penyelenggaraan Jamkesmas 
dilakukan beberapa perubahan 
dalam upaya pengendalian biaya, 
tanpa mengesampingkan pelayanan 
kesehatan yang bermutu.

Dr. Sjafii menjelaskan, penyem-
purnaan dalam program Jamkesmas 
meliputi berbagai aspek yaitu aspek 
Kepesertaan, Pelayanan Kesehatan, 
Keuangan, serta aspek Organisasi 
dan Manajemen. Dalam penyem-
purnaan Aspek Kepesertaan telah 
disusun database kepesertaan secara 
nasional yang didasari atas peneta-

pan kepesertaan Maskin melalui SK 
Bupati/Walikota di tiap-tiap kabupa-
ten/kota seluruh Indonesia. Berdasar-
kan database tersebut, dilakukan 
pencetakan dan pendistribusian 
kartu peserta Jamkesmas. Dengan 
dimilikinya database dan kartu kepe-
sertaan, sasaran Jamkesmas menjadi 
lebih pasti serta mengurangi ke-
mungkinan ketidaktepatan sasaran. 
Kendalanya, sampai saat ini belum 
semua kartu dapat didistribusikan 
terutama pada gelandangan, penge-
mis dan anak-anak terlantar yang 
sulit di data, peserta pindah daerah, 
kelahiran baru, serta peserta yang 
telah meninggal dunia.  

INA-DRG
Aspek Pelayanan Kesehatan 

Jamkesmas tahun 2009 menerapkan 
INA-DRG. Melalui pola pembayaran 
ini didorong Pemberi Pelayanan 
Kesehatan (PPK) untuk lebih siap, 
lebih efisien dan lebih efektif karena 

Target Jamkesmas 2009:

Garap 76,4 juta Jiwa 
Masyarakat Miskin
Sebanyak 76,4 juta jiwa masyarakat miskin menjadi target sasaran 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2009. Dari target terse
but, tinggal 18% yang belum terdaftar sebagai penerima Jamkesmas.  
Diharapkan hingga  bulan  April 2009  seluruh pendataan selesai 
dilakukan. Mereka yang belum terdaftar mayoritas berasal dari ka
langan gelandangan dan pengemis yang tempat tinggalnya  selalu 
berpindahpindah. 

Sesjen Depkes, dr. H. Sjafii 
Ahmad, MPH membuka 
pertemuan midterm pelak-
sanaan Jamkesmas.

Caption
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Ancaman Influenza  A H1NI 
atau lebih dikenal dengan 
istilah flu babi (swine flu) 
ke Indonesia  dihadapi   
Departemen Kesehatan 

dengan  menetapkan  langkah  dan 
kebijakan  yang  diharapkan dapat 
mencegah merebaknya virus  yang 
berasal dari Meksiko dan Amerika 
Serikat  ini. 

Ada enam  langkah  yang disia-
gakan Pemerintah. Pertama,  pen-
guatan Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP).  Seperti diketahui, Indonesia 
memiliki 48 kantor kesehatan pela-
buhan dan 25 diantaranya mempu-
nyai akses internasional.   Oleh ka-
rena itu, harus ada  upaya penguatan 
yang dilakukan di kantor kesehatan 
pelabuhan, seperti: memberlaku-
kan Health Alert Card, menerapkan  
radio pratique, menyiapkan petugas 
dalam memantau penumpang yang 
datang,  memasang  thermal scan-
ner, menyiapkan alat pelindung diri 
(APD), menyiapkan klinik di kantor 
kesehatan pelabuhan dengan obat 
dan perlengkapannya, dan menyiap-
kan sarana rujukan bila diperlukan

Kedua, penyiapan logistik teru-
tama obat dan  alat pelindung diri. 
Pengadaan logistik umpamanya, 
dengan   menyediakan  obat tami-
flu dalam jumlah yang cukup serta  
mendistribusikannya sampai di ting-
kat puskesmas.  Ketiga,  penyiapan 
Rumah Sakit. Pemerintah memas-

tikan   setidaknya  sudah  siap100 
rumah sakit rujukan, obat-obatan,  
ruang isolasi,   petugas kesehatan 
yang trampil, dan  prosedur  diag-
nosa dan  terapi yang benar. 

Kebijakan Pemerintah keempat  
adalah  penguatan surveilans Epide-
miologi. Caranya dengan mengin-
tensifkan surveilans Influenza Like 
Illness (ILI) di 20 puskesmas sentinel, 
mengintensifkan surveilans SARI di 
15 Rumah Sakit sentinel, menambah 
lokasi sentinel ILI di 25 puskesmas 
baru,  menyiapkan surveilans Pneu-
monia dan SARI di sarana kesehatan 
(Puskesmas &  Rumah Sakit, meng-

intesifikasi  surveilans di pelabuhan 
laut dan udara, terutama pelabu-
han/bandara  internasional, dan  
melakukan surveilans di  masyarakat, 
termasuk rumors verifikasi

Tidak kalah penting yang kelima,  
penguatan Laboratorium. Yakni deng-
an mengintensifkan laboratorium re-
gional dan  melakukan pemenuhan 
reagensia . Terakhir, yang keenam  
adalah menyelenggarakan program 
komunikasi Edukasi dan Informasi 
(KIE).  Seperti lazimnya aktivitas 
komunikasi,  maka program yang 
dijalankan , antara lain:  pembuatan 
spanduk di tempat-tempat umum, 

Depkes
Tetapkan  Langkah 
Atasi Influenza H1N1

pengendalian biaya dan peningkat-
an mutu pelayanan sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab PPK. Ken-
dala dalam pelaksanaan INA-DRG 
adalah masih kurangnya pemaha-
man para dokter, dokter ahli serta 
petugas administrasi rumah sakit 
mengenai program INA-DRG.

Penyempurnaan dalam Aspek 
Keuangan dilakukan dengan me-

nyalurkan dana langsung dari kas 
negara kepada Rumah Sakit dan 
Puskesmas untuk menjaga cash flow 
RS. Pertanggungjawaban luncuran 
ini telah ditetapkan mekanismenya 
dan harus melalui proses verifikasi 
oleh tenaga verifikator independen. 
Secara umum, dengan dilakukan 
pemisahan fungsi verifikator dan 
pembayar, menunjukkan terjadinya 

rasionalisasi biaya yang tergam-
barkan dari terjadinya pelayanan 
kesehatan yang terkendali. Kendala 
terbesar pendanaan di tahun 2008 
adalah terlambatnya pertanggung-
jawaban PPK.

Sementara penyempurnaan 
dalam Aspek Organisasi dan Manaje-
men adalah dengan membentuk 
Tim Koordinasi dan Tim Pengelola 
Jamkesmas tingkat Provinsi/Ka-
bupaten/Kota. Ini menunjukkan 
komitmen Pemerintah Daerah 
dalam menanggung masyarakat 
miskin yang tidak masuk dalam SK 
Bupati/Walikota, menanggung biaya 
transportasi dari daerah, malah ada 
daerah yang telah mendanai untuk 
seluruh penduduk di luar kuota. 
Sayangnya, belum semua pemerin-
tah daerah berkomitmen untuk 
menjamin masyarakat di luar kuota 
Jamkesmas. Hal ini menyebabkan 
menjadi kurang harmonisnya pelak-
sanaan Jamkemas yang dibiayai oleh 
APBN dan pengelolaan yang dibiayai 
oleh APBD.

Dalam rangka mencapai keber-
hasilan program Jamkesmas diper-
lukan dukungan, komitmen, komu-
nikasi dan koordinasi dari berbagai 
pihak termasuk pemerintah daerah. 
Oleh karena itu, peran pemerin-
tah daerah sangat penting dalam 
mendukung program Jamkesmas. 
Antara lain dalam hal penetapan 
sasaran Jamkesmas sesuai dengan 
kriteria masyarakat miskin dan tidak 
mampu, kontribusi dana APBD untuk 
masyarakat miskin luar kuota, trans-
portasi rujukan, biaya akomodasi 
pendamping pasien yang dirujuk, 
dan sebagainya.

Untuk hal tersebut, ke depannya 
diperlukan kerjasama dan koordinasi 
yang lebih baik antara Pemerintah 
Pusat dan  Pemerintah Daerah, teru-
tama dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan Jamkes-
mas. l(gi)

Pelayanan kesehatan 
peserta Jamkesmas.
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pembuatan stiker/pamplet/brosur 
dan media komunikasi lainnya, me-
lakukan jumpa press dan pers release 
secara berkala, memberikan penjela-
san ke masyarakat melalui berbagai 
media massa cetak dan elektronik, 
dan pemberdayaan masyarakat 
melalui desa siaga

Enam  kebijakan Pemerintah itu  di-
sampaikan  oleh Dirjen Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Lingkung-
an (P2PL) Depkes, Prof. Dr. Tjandra 
Yoga Aditama, Sp.P., MARS.  kepada 
para wartawan di Makassar akhir  
April 2009   dalam  kegiatan simulasi 
penanggulangan episenter pandemi 
influenza.  Menurut Prof. Dr. Tjandra  
Aditama,   penyakit flu babi adalah 
penyakit influenza yang disebabkan 
oleh virus influenza A subtipe H1N1 
yang dapat ditularkan melalui bina-
tang, terutama babi, dan ada kemung-
kinan penularan antarmanusia. 

Secara umum penyakit ini mirip 
dengan influenza (Influenza Like Ill-
ness-ILI) dengan gejala klinis: demam, 
batuk pilek, lesu, letih, nyeri tenggo-
rokan, napas cepat atau sesak napas, 
mungkin disertai mual, muntah dan 
diare. Virus H1N1 sebenarnya biasa 
ditemukan pada manusia dan hewan 
terutama babi,  tetapi keduanya 
memiliki karakteristik yang berbeda. 
Begitu juga dengan virus flu burung 
H5N1 meskipun sama-sama virus 
influenza tipe A. 

Cara penularan flu babi melalui 
udara dan dapat juga melalui kontak 
langsung dengan penderita. Masa 
inkubasinya 3 sampai 5 hari.  Oleh 
karena itu,  masyarakat dihimbau  
mewaspadainya,  seperti halnya 
terhadap flu burung dengan menja-
ga perilaku hidup bersih dan sehat, 
menutup hidung dan mulut apabila 
bersin, mencuci tangan dengan sa-
bun,  setelah beraktivitas, dan segera 
memeriksakan kesehatan apabila 
mengalami gejala flu.

Prof. Tjandra menyebutkan bahwa 
sampai saat ini sebaran kasus 8 kasus 

positif (konfirm) di Amerika Serikat. 
Sedangkan di Meksiko sebanyak 878 
suspec kasus dan 60 diantaranya me-
ninggal dunia. Dari yang meninggal 
sebanyak 20 kasus dinyatakan positif 
flu babi. 

WHO masih terus mengadakan 
pertemuan yang membahas masalah 
flu babi terkait dugaan penularan 
antar manusia dan sampai saat ini 
masih ditunggu perkembangannya. 
Sejauh ini WHO memperkirakan hal 
ini sebagai public health emergency 
of international concern (PHEIC) atau 
masalah kesehatan yang memer-
lukan kewaspadaan internasional dan 
belum ada travel warning. 

Di sela-sela kegiatan Simulasi 
Penanggulangan Simulasi Pandemi 
Influenza,  Prof Tjandra mengadakan 
rapat dengan Kepala Kantor Keseha-
tan Pelabuhan seluruh Indonesia.  
Rapat bertujuan untuk meningkatkan 
kewaspadaan dengan mengaktifkan 
dan memastikan thermal scanner 
bekerja dengan baik.  Dengan meng-
aktifkan sistem yang ada diharapkan 
dapat memantau orang yang masuk 
melalui bandar udara maupun pe-
labuhan laut.  Selain itu, Prof Tjandra  
juga memastikan  upaya koordinasi 
intensif dengan Rumah Sakit rujukan 
di tempat masing-masing.

Departemen Kesehatan  kini juga 
telah berkoordinasi dengan Dirjen 
Peternakan Departemen Pertanian RI 
untuk mengantisipasi penyebaran flu 
babi melalui Tim Koordinasi  yang su-
dah ada.  Bahkan Tim Koordinasi yang 
sudah ada, yaitu  Tim Penanggulang-
an Rabies Depkes dan Departemen 
Pertanian, tugasnya diperluas men-
jadi Tim Terpadu Penanggulangan 
Zoonotik, yakni penyakit yang dapat 
menular dari hewan kepada manusia.

Dengan  berbagai upaya  pro-
aktif  dan sinergis dari Departemen  
Kesehatan,  Prof    Tjandra  berharap  
ancaman virus Influenza  A H1N1 ke 
Indonesia  dapat ditangani  dengan  
sebaik-baiknya. l(smd/giri/Iw)

Waspada
Influenza H1N1 

Ditjen P2PL melalui surat 
edaran meminta kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala 
UPT di lingkungan Ditjen P2PL 
dan RS Vertikal melalui surat no-
mor: PM.01.01/D/I.4/1221/2009 
untuk melakukan langkah-lang-
kah sebagai berikut:
n Mewaspadai kemungkinan 

masuknya virus tersebut ke 
wilayah Indonesia dengan 
meningkatkan kesiapsiagaan 
di pintu-pintu masuk negara 
terutama pendatang dari 
negara-negara yang sedang 
terjangkit.

n Mewaspadai semua kasus 
dengan gejala mirip influ-
enza (ILI) dan segera menelu-
suri riwayat kontak dengan 
binatang (babi)

n Meningkatkan kegiatan 
surveilans terhadap ILI dan 
pneumonia serta melapork-
an kasus dengan kecurigaan 
ke arah swine flu kepada 
Posko KLB Direktorat Jender-
al PP dan PL dengan nomor 
telepon: (021) 4257125

n Memantau perkembangan 
kasus secara terus menerus 
melalui berbagai sarana yang 
dimungkinkan.

n Meningkatkan koordinasi 
dengan lintas program dan 
lintas sektor serta menyebar-
luaskan informasi ke jajaran 
kesehatan di seluruh Indone-
sia.

Departemen Kesehatan    
kembali membuat   
terobosan  agresif   di 
bidang kepegawaian. 
Yang terbaru adalah 

menjadi instansi pertama yang 
menjalin kerja sama dengan  
Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
dalam menerapkan Kartu Pegawai 
Elektronik (KPE).  

Kerja sama ditandai penan-
datanganan Nota Kesepahaman 
(MoU) antara Sekretaris Jenderal 
Depkes dr. Sjafii Ahmad, MPH dan 
Kepala BKN Dr. Edy Topo Ashari di 
Kantor Depkes  medio  Maret 2009 
lalu. Penandatanganan dilakukan 
usai pembukaan Rapat Koordinasi 
(Rakor) Manajemen Kepegawaian 
Depkes RI yang diikuti sekitar 300  
pengelola kepegawaian Depkes 
Pusat dan UPT Depkes di Daerah.

KPE adalah Kartu Pegawai Nege-
ri Sipil Elektronik yang memuat 
data secara elektronik dalam 
microchips. KPE dibangun dengan 
menggunakan teknologi smart 
card dengan kapasitas 64 KB yang 
memuat data PNS beserta kelu-
arga yang menjadi tanggungan 
dalam daftar gaji serta dilengkapi 
dengan sidik jari sebagai bukti 
otentifikasi. 

Dalam KPE juga memuat Nomor 
Identitas Pegawai (NIP) baru PNS 
yang bersangkutan yang telah 
dikonversi oleh BKN dari NIP lama 
(9 digit) sesuai Peraturan Kepala 
BKN No. 22 Tahun 2007. NIP baru 
PNS terdiri dari 18 digit yang 
terdiri dari : 
n 8 digit pertama menunjukkan 

tahun, bulan dan tanggal lahir 
CPNS/PNS

n 6 digit berikut menunjuk-
kan tahun dan bulan peng-
angkatan CPNS 

n 1 digit berikut menunjukkan 
jenis kelamin

n 3 digit terakhir menunjukkan 
nomor urut pegawai. 
Ketika membuka Rakor Manaje-

men Kepegawaian, Sesjen Depkes  
mengatakan, mulai 1 April 2009, 
seluruh pegawai negeri sipil (PNS) 
di lingkungan Departemen Kese-
hatan  Pusat dan Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Depkes di daerah-
daerah sudah menggunakan 
Nomor Identitas Pegawai (NIP) 
baru. Dengan adanya NIP baru, ti-
dak akan ada lagi manipulasi usia. 
Contohnya bagi PNS yang sudah 
berumur 57 atau 58 tahun,  tidak 
bisa dimundurkan usianya  satu 
atau dua tahun lebih muda. 

Depkes Akan Gunakan
Kartu Pengenal Elektronik
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Selain itu, berdasarkan Per-
aturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara (BKN)No. 22 tahun 2007 
tentang Nomor Identitas PNS, NIP 
yang baru ini langsung menjadi 
identitas pada kartu pegawai. 
Dengan identitas baru, maka tidak 
ada lagi NIP ganda atau satu NIP 
dipakai oleh beberapa orang.  

Kerja sama Depkes dan BKN baru 
meliputi penerbitan dan penerapan 
KPE untuk pelayanan Tabungan 
Asuransi PNS (Taspen) dan Tabung-
an Perumahan (Bapertarum). 
Tetapi tidak tertutup kemungkinan 
pemanfaatan KPE untuk otentifi-
kasi pelayanan kesehatan melalui 
Askes, layanan produk perbankan, 

layanan pemberian gaji, dan layan-
an PNS lainnya.

Menurut Sesjen Depkes, KPE 
adalah wujud penyederhanaan 
birokrasi yang didukung sistem 
kepegawaian yang akurat. KPE  
adalah platform elektronik yang 
mendukung pelaksanaan e-gov-
ernmnet dalam meningkatkan 
pelayanan, pengawasan, dan 
pengendalian yang dapat diinte-
grasikan dengan sektor lain. “Kartu 
ini berfungsi multi guna yaitu:  
pelayanan gaji, pelayanan kese-
hatan, pensiun, hari tua, tabungan 
perumahan, transaksi perbankan 
dan layanan lainnya,” papar  Sesjen 
Depkes. 

Dr. Edy Topo Ashari dalam sam-
butannya mengatakan, BKN mem-
berikan apresiasi kepada Depkes 

sebagai instansi pusat pertama  
yang berinisiatif menggunakan 
KPE untuk meningkatkan pelayan-
an PNS. Dr. Edy Topo menyadari,  
pelayanan publik selama ini masih 
banyak dikeluhkan masyarakat, 
seperti tidak efisien, tidak efektif 
dan tidak produktif. Karena itu, 
sesuai UU No. 43 Tahun 1999  BKN 
sebagai instansi pembina kepega-
waian bertekad mewujudkan PNS 
yang profesional, disiplin, netral, 
akuntabel dan sejahtera.  Untuk 
mewujudkan hal itu, telah diba-
ngun sistem informasi manajemen 
kepegawaian yang handal an-
tara lain melalui mesin anjungan 
mandiri kepegawaian. 

Alat ini sudah dipasang di 
12 Kantor Regional BKN untuk 
memberikan kenyamanan PNS 
yang membutuhkan data. Di mesin 
itu, orang tidak perlu berurusan 
kemana-mana, cukup satu pintu.  
“Kalau dulu sering kita dengar 
‘saya uruskan’ , itu buntutnya 
biasanya ada uang terima kasih, 
maka  ungkapan itu mulai kita 
hilangkan, “ ujar Dr. Edy Topo.

Sementara itu,  drg. Mustikowa-
ti, M.Kes., Kepala Biro Kepega-
waian Depkes melaporkan bahwa 
uji coba KPE telah dilakukan di 
RS Fatmawati sejak tahun 2007. 
Berbagai kendala teknis telah 
ditemukan dalam uji coba, namun 
telah disempurnakan baik untuk 
sistem perbankan, rumah sakit, 
pembayaran pensiun maupun 

Bapertarum.
Pada saat ini layanan adminis-

trasi kepegawaian sudah dilak-
sanakan secara online dengan se-
luruh UPT Depkes, dan khusus un-
tuk proses administrasi kenaikan 
pangkat serta jabatan fungsional 
pada bulan Februari 2009 yang 
lalu dilaksanakan secara online di 
tiga regional secara terpadu.

Dengan berlakunya sistem 
kepagawaian yang baru, semua 
pegawai dapat mengakses taha-
pan proses penyelesaian kenaikan 
pangkat secara transparan dan 
akutable melalui situs website Biro 
Kepegawaian Depkes, ujar drg. 
Mustikowati.

drg. Mustikowati mengatakan, 
dari 47.900 PNS Depkes yang su-
dah ada konversi NIP-nya sebanyak 
44.207, masih ada sekitar 3.000-an 
lagi termasuk dokter yang dipe-
kerjakan di Puskesmas yang belum 
mengisi PUPNS. Mungkin saja hal 
ini masih overlap dengan Pemda.

Dalam pertemuan tersebut 
juga diserahkan SK CPNS 2008, SK 
kenaikan pangkat dan SK Jabatan 
fungsional yang diterima secara 
simbolis oleh masing-masing 
pengelola kepegawaian. “ Ini komit-
men kami untuk mewujudkan 
pelayanan prima kepada pegawai. 
Dulu kenaikan pangkat April bisa 
diterima Juli “, ujar drg. Mustikowa-
ti. l(smd/yl)

Virus Flu Burung strain 
Indonesia, menurut hasil 
penelitian di Australia, ter-
bukti paling kuat di dunia, 
memiliki immugenitas 

paling bagus, memiliki over protec-
tion paling besar dibandingkan virus 
dari negara lain serta memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi di dunia. 

Dengan karakteristik virus yang 
demikian unik, sudah seharusnya 
Indonesia memiliki vaksin Flu Burung 
yang cocok dengan strain Indonesia 
sendiri. Impor vaksin dari produsen 
asing dikhawatirkan belum tentu 
cocok untuk mengobati orang Indo-
nesia.

Guna memiliki vaksin sendiri, De-
partemen Kesehatan bekerja sama 
dengan Universitas Airlangga (Unair) 
Surabaya membuat terobosan dalam 
pembuatan bibit (seed) vaksin Flu 
Burung untuk manusia. Kegiatan ini 
akan dipusatkan di Fakultas Kedok-
teran Hewan (FKH) Unair. Untuk me-
nunjang penelitian dan pembuatan 
vaksin ini, Depkes telah memberikan 
bantuan berupa laboratorium Tropi-
cal Disease Diagnostic Centre (TDDC) 
dan peralatan penelitian yang 
lengkap dan memadai. Dana yang 
dikucurkan Depkes untuk proyek ini 
sebesar Rp 800 Miliar. Tenaga peneliti 
di lab TDDC berasal dari FKH Unair 

sendiri. 
Laboratorium TDDC memiliki 

standar keamanan Bio Safety Level 3 
(BSL 3). Ini sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan Centers for Disease 
Control (CDC) and Prevention yang 
berpusat di Atlanta, Amerika Serikat 
dimana penelitian virus flu burung 
strain H5N1 harus dilakukan di labo-
ratorium dengan standar keamanan 
biosafety lavel (BSL) 3.

Laboratorium TDDC Unair nanti-
nya digunakan untuk Pusat Pene-
litian dan produksi Vaksin (P3V), 
terutama vaksin flu burung yang se-
lama ini menjadi fokus penelitian di 
Tropical Disease Centre (TDC) UNAIR 

Kerjasama Depkes dengan unair  
Produksi Bibit Vaksin Flu Burung

"KPE  adalah platform elektronik yang mendukung 
pelaksanaan e-governmnet dalam meningkatkan pelayanan, 

pengawasan, dan pengendalian yang dapat diintegrasikan 
dengan sektor lain".

Sesjen Depkes Sjafii Ahmad

Menkes sedang berbincang 
dengan Prof. Dr. drh. C. A. Nidom, 
Ketua Lab. flu burung Unair.
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Menkes Dr. dr. Siti Fadi-
lah Supari, Sp. JP (K) 
melalui Keputusan 
Menteri Kesehatan 
No. 984/MENKES/

SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 
2007 menetapkan 14 Rumah Sakit 
penerima bantuan alat kesehatan 
Baloon dan Stent untuk pelayanan 
kesehatan masyarakat. Tujuannya 
adalah agar orang miskin dan tidak 
mampu peserta Jamkesmas, PNS 
dan para pensiunan PNS, TNI/Polri 
peserta Askes dan peserta Askes 
sosial lainnya mampu menjangkau 
pelayanan jantung  di rumah sakit 
yang ditunjuk. 

Ke-14 RS penerima bantuan 
adalah RS Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapan Kita,  RSUPN Dr. Cip-
to Mangunkusumo-Jakarta, RSUP 
Fatmawati – Jakarta, RSUP Dr. Hasan 

Sadikin – Bandung, RSUP H. Adam 
Malik – Medan, RSUD Dr. Soetomo – 
Surabaya, RSUP Dr. Kariadi – Sema-
rang, RSUP Dr. Sardjito – Yogyakarta, 
RSUP Dr. M. Djamil – Padang, RSUP 
Dr. Sanglah – Denpasar, RSUP Dr. 
Wahidin Sudirohusodo – Makassar, 
RSUP Dr. Moh. Hoesin – Palembang, 
RSUD Arifin Ahmad -  Pekanbaru 
dan  RSU H.A. Wahab Sjahranie 
– Samarinda.

Kewajiban dan tanggung jawab 
RS penerima bantuan  setidaknya 
ada  4 hal. Pertama, menyimpan 
dan menjaga mutu alat kesehatan 
baloon dan stent yang diterima. 
Kedua, menggunakan alat kesehat-
an baloon dan stent sesuai dengan 
indikasi medik kebutuhan pasien. 
Ketiga,  mencatat ketersediaan dan 
penggunaan alat kesehatan baloon 
dan stent melalui registrasi khusus; 

keempat, membuat dan me-
nyampaikan laporan pelaksanaan 
pelayanan secara berkala setiap 
tiga bulan kepada Direktur Jen-
deral Bina Pelayanan Medik Depkes 
melalui RS Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapan Kita selaku Pusat 
Jantung Nasional.

Rumah sakit penerima bantuan 
wajib memberikan pelayanan 
sesuai dengan standar profesi dan 
standar operasional prosedur yang 
berlaku serta pedoman pelayanan 
baloon dan stent yang ditetapkan 
oleh Menteri.

Setelah kurang lebih setahun 
berjalan, pada tanggal 23 Maret 
2009 diselenggarakan Revitalisasi 
Program Bantuan Alat Kesehatan 
Baloon dan Stent Bagi Masyarakat 
di RS Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita, Jakarta. Acara dibuka 

Progam  Baloon dan 
Stent Masih Terkendala

Menkes membuka pertemuan 
Revitalisasi Program Bantuan Alat 
Kesehatan Baloon dan Stent Bagi 
Masyarakat di RS Jantung dan Pem-
buluh Darah Harapan Kita, Jakarta. 
 

dan sudah berjalan puluhan tahun di 
UNAIR. TDC merupakan laboratorium 
bantuan Universitas Tokyo Jepang, 
selama ini baru meneliti sebatas ka-
sus flu burung, belum pada pembuat-
an bibit vaksinnya. 

Laboratorium TDDC memiliki 
spesifikasi berbeda dengan labo-
ratorium biasa. Ada 4 standar yang 
harus dipenuhi, yaitu standar mikro-
biologis, cara-cara khusus, standar 
keamanan peralatan dan standar 
keamanan fasilitas laboratorium. 
Dalam standar-standar tersebut 
dicantumkan hal sederhana,  seperti 
akses ke laboratorium yang sangat 
terbatas, kebersihan mereka yang 
terlibat di laboratorium, penyedotan 
reagensia harus menggunakan alat 
bukan dengan mulut dan program 
pengendalian serangga serta tikus. 
Dalam BSL 3 ini mempunyai tekanan 
negatif, sehingga barang kotor yang 
ada dalam ruangan tidak bisa keluar. 
Hal ini untuk mencegah virus yang 
digunakan dalam penelitian agar 

Sejak kasus Flu Burung pada ma-
nusia ditemukan di Indonesia tahun 
2005, Pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya untuk menanggu-
langinya, diantaranya, restrukturi-
sasi industri perunggasan nasional 
yaitu mengandangkan unggas yang 
berkeliaran di pemukiman, memi-
sahkan antara unggas dan manusia 
dalam radius tertentu serta mela-
rang ada lokasi peternakan di seki-

tar pemukiman. Selain itu juga dilakukan Kampanye Tanggap 
Flu Burung yang dilancarkan Komite Nasional Pengendalian 
Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influen-
za (Komnas FBPI).

tidak bisa keluar. 
Menkes menyatakan bahwa 

pembuatan vaksin flu burung di 
Unair menunjukkan bahwa Bangsa 
Indonesia mandiri dan mampu dalam 
penanggulangan penyebaran virus 
flu burung serta mampu membuat 

riset yang hasilnya sama dengan ne-
gara maju. Diharapkan dengan ada-
nya BSL 3 ini dapat menanggulangi 
penyakit flu burung dan menekan 
angka kematian akibat Avian Influ-
enza ((AI) di Indonesia. l(resty)
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sendiri Menkes Dr. dr. Siti Fadilah 
Supari, Sp. JP (K) yang dihadiri 
sekitar 60 peserta dari RS penerima 
bantuan. 

Dr. Nur Haryono, Sp.JP, Direktur 
Penunjang Medis RS Jantung dan 
Pembuluh Darah Harapan Kita 
dalam laporannya mengatakan, 
dari 14 RS penerima bantuan,  baru 
5 rumah sakit yang memberikan 
laporan kepada Depkes  melalui 
RS Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita yaitu RS Jantung 
Pembuluh Darah Harapan Kita, 
RS H. Adam Malik, RS Fatmawati, 
RS Cipto Mangunkusumo dan RS 
Hasan Sadikin. Selain itu, dari lapo-
ran yang masuk juga diakui masih 
rendah penyerapan penggunaan 
stent dan baloon di rumah sakit.

Menurut dr. Nur Haryono, 
rendahnya penyerapan tersebut 
terjadi dikarenakan berbagai se-
bab. Antara lain,  sosialisasi belum 
maksimal, syarat pasien penerima 
bantuan masih ketat dan membi-
ngungkan. Stent DES, BMS dan 
Baloon yang didroping dari Depkes 
disimpan di gudang farmasi. Selain 
itu,  intervensi tenaga dokter spe-
sialis jantung di beberapa rumah 
sakit belum maksimal serta ukuran 
balon dan stent yang akan dipakai 
tidak dapat diramal.

Cerminan rendahnya utilisasi 
bisa dilihat dalam laporan peng-
gunaan alat kesehatan tahun 2008. 
Di RS Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita, dari 500 gazele stent 
yang diminta ke Depkes, hanya 

32 yang dipakai sepanjang tahun 
2008. Begitu juga dengan power 
line baloon. Dari 350 yang diminta, 
hanya 18 yang dipakai. Pada alat 
biometrix des, dari 147 yang dimin-
ta, hanya 3 yang digunakan. Data 
kurang lebih serupa juga tercan-
tum dalam laporan RS Adam Malik.

Bagi Menkes, laporan itu amat 
janggal. Menkes menilai, tidak wa-
jar apabila utilisasi alat kesehatan 
dilaporkan amat rendah. Pasalnya, 
penderita jantung koroner di 
masyarakat yang membutuhkan 
intervensi non bedah dengan 
ballooning dan stenting melonjak 
tajam dari tahun ke tahun. “ Saat ini 
penyakit jantung dan pembuluh 
darah menjadi penyebab kematian 
nomor satu di Indonesia dan pe-
nyebab kecacatan utama pada usia 
produktif ”, ujar Menkes.

Menkes menambahkan, salah 
satu upaya penanggulangan 
penyakit jantung koroner adalah 
tindakan intervensi non bedah ba-
lonisasi (ballooning) dan pemasa-
ran stent (stenting) pada pembuluh 
darah koroner. Tindakan ini men-
jadi pilihan masyarakat, akan tetapi 
biaya yang dibutuhkan sangat 
mahal sehingga tidak terjangkau 
oleh sebagian masyarakat teru-
tama masyarakat miskin, dan tidak 
mampu. Juga pensiunan pegawai 
negeri sipil, pensiunan TNI/POLRI, 
veteran, dan peserta asuransi kese-
hatan sosial lainnya

Untuk mengatasi hal itu, pemerin-
tah dalam hal ini Departemen Kese-

hatan setahun lalu  menggulirkan 
program bantuan balloon dan stent 
bagi masyarakat di 14 RS Pemerin-
tah dan RS Pemerintah Daerah. 
Program ini merupakan salah satu 
terobosan dan bentuk komitmen 
pemerintah yang berpihak kepada 
rakyat, ujar Dr. Siti Fadilah. 

Karena itu, Menkes  menyayang-
kan tingkat utilisasi pelayanan dan 
pemanfaatan  program bantuan 
alat kesehatan balloon dan stent  
ini oleh masyarakat di rumah sakit 
penerima bantuan masih rendah. 
Sementara itu ada kecenderungan 
peningkatan kejadian penyakit jan-
tung koroner di masyarakat yang 
ditandai meningkatnya pelayanan 
intervensi non bedah dengan 
Ballooning dan Stenting di Rumah 
Sakit-Rumah Sakit Penerima Ban-
tuan.

Oleh karena itu, setelah ber-
langsung lebih kurang satu tahun, 
perlu dilakukan evaluasi sampai 
seberapa jauh program ini dapat 
mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. ”Saya ingin mendapat 
informasi secara langsung dari 
rumah sakit penerima bantuan 
mengenai segala permasalahan 
yang  terkait dengan pelaksanaan 
program bantuan alat kesehatan 
balloon dan stent ”, ujar Menkes.

Menkes  mengharapkan forum 
Revitalisasi Program Bantuan Alat 
Kesehatan Balloon dan Stent bagi 
Masyarakat  ini dapat dijadikan 
forum evaluasi  dan mencari solusi 
apabila ternyata dalam pelak-
sanaannya di lapangan terjadi 
kendala dan hambatan. “Seluruh 
jajaran Rumah Sakit terutama para 
Dokter Spesialis Jantung dan Pem-
buluh Darah yang memiliki kompe-
tensi Diagnostik Invasif dan Inter-
vensionist diminta untuk dapat  
mendukung pelaksanaan program 
pemerintah yang berpihak kepada 
rakyat ini,” ujar Menkes.l(smd/yl)

Rumah sakit penerima bantuan wajib 
memberikan pelayanan sesuai dengan 

standar profesi dan standar operasional 
prosedur yang berlaku serta pedoman 

pelayanan baloon dan stent yang 
ditetapkan Menkes.

Desain dan perwajahan : Suka /  Tidak Suka

Alasan :     .............................................................  
                      .............................................................                                   
                                      .............................................................                  

Usulan :      .............................................................
   .............................................................  
   .............................................................
  

Rubrikasi / Isi : Suka /  Tidak  Suka

Alasan :   .............................................................                                                       
    .............................................................  
    .............................................................
 
Usulan :      .............................................................
    .............................................................
    .............................................................

Terbuka  kesempatan  bagi Anda yang ingin berpar-
tisipasi memberikan   pendapatnya.  Kesempatan  ini  
terbuka untuk seluruh pembaca.  Bagi 5 penyumbang 
saran terbaik akan diberikan hadiah menarik.

Persyaratan  Ikut  Kuis:
1. Isi  formulir  kuis, masukkan  pendapat  Anda   

disertai formulir asli. Tanpa  disertai  dengan  
formulir  dianggap batal. 

2. Tulis  penjelasan tentang pendapat  Anda.
3. Kirim ke alamat  redaksi MediaKom: 

Pusat  Komunikasi  Publik
Gedung  Departemen Kesehatan RI  Blok A R 107
Jl. HR  Rasuna Said  Blok X5 Kav. 4-9
Jakarta 12950
Telepon:   021-5201590, 52907416 - 9
Fax: 021- 5223002, 52960661, 52907421, 52921670
Email:  puskom.depkes@gmail.com atau  
puskom.publik@yahoo.co.id

PALING LAMBAT TANGGAL 30 Juli 2009

KOMENTAR ANDA,   
APRESIASI KAMI
Kami mengundang pendapat /komentar 
Anda  tentang penampilan MediaKom  
baru yang ada di tangan  Anda. Masukan  
dan pendapat   Anda  kami  perlukan 
untuk  bahan   evaluasi dan   perbaikan  
majalah kita ke depan.  

(
BERHADIAH

Dapatkan hadiah 
dan souvenir 

menarik!

Nama :     
Unit :     

No  Telp/Email :      
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P enanggulangan 
Tuberkulosis (TB) 
di Indonesia mu-
lai dilaksanakan 
secara nasional 
sejak tahun 1969. 
Dengan diben-

tuknya unit TB di Departemen 
Kesehatan, sejak   itu Pemerintah  
bersama-sama dengan  organisasi 
sosial dunia melakukan   pember-
antasan dan pengobatan  TB  yang  

penderitanya  terus bertambah, 
terutama   di negara-negara  se-
dang berkembang 

Pada dekade 80 an, WHO, 
IUATLD (International Union Against 
TB & Lung Diseases), KNCV (Royal 
Netherlands TB Association) dan 
beberapa organisasi international 
lain mengembangkan strategi 
Directly Observed Therapy (DOTS) 
yang berorientasi pada upaya 
penyembuhan, bukan hanya 

pengobatan. Strategi ini di adopsi 
Indonesia sejak tahun 1995 dan 
dikembangkan secara bertahap.  

Strategi DOTS terdiri dari:  (1) 
komitmen politis, (2) diagnosis 
dengan pemeriksaan mikroskopis 
hapusan dahak, (3) pengobatan 
dengan paduan Obat Anti TB 
(OAT) jangka pendek, (4) ke-
tersediaan OAT,  dan (5) pencata-
tan & pelaporan sesuai standar. 

Sejak tahun 1999 pengobatan 

Tuberkulosis 
di Indonesia

Dalam tiga tahun 
belakangan ini,  
Pemerintah  se
cara  intensif  ber
hasil mengobati 
sebanyak 285.243 
kasus Tuberkulo
sis  (TB) dari ber
bagai jenis atau 
meningkat 2,7%  
dibanding dua ta
hun sebelumnya.  
Bagaimana strate
gi DOTS  mem
bantu penang
gulangan  penyem
buhannya?

TB dengan strategi DOTS  ini telah 
dilaksanakan di seluruh puskesmas 
dan sekitar 30% di Rumah Sakit.  Saat 
ini strategi DOTS  juga mulai juga 
dikembangkan ke unit pelayanan 
kesehatan lain, termasuk keterliba-
tan klinik-klinik milik LSM seperti RS 
Muhammadiyah, Perdhaki, RS milik 
NU dan LSM lainnya.

upaya dan Hasil
Sejak strategi DOTS menjadi 

strategi nasional penanggulangan 
TB di Indonesia, maka Departemen 
Kesehatan telah berkomitmen 
penuh dengan menyediakan obat 
anti tuberkulosis secara gratis bagi 
penderita TB yang dilayani di unit 
pelayanan DOTS.  Sejak itu upaya 
untuk menemukan penderita TB dan 
menyembuhkannya menjadi salah 
satu prioritas Depkes.  

Peningkatan penemuan pende-
rita TB (Case Detection Rate = CDR) 
terlihat dari makin meningkatnya 
jumlah penderita yang ditemukan 
dan disembuhkan dari tahun ke 
tahun. Ini terlihat dari jumlah pe-
nemuan pada tahun sebelum 2004    
jumlah penderita TB yang ditemukan 
hanya 155.000, sedangkan saat ini 
adalah mencapai 275.000 penderita 
dengan berbagai upaya peningkat-
an akses kepada pelayanan keseha-
tan termasuk memingkatkan peran 
serta masyarakat melalui kegiatan 
kesehatan berbasis masyarakat dan 
mengaktifkan para kader posyandu 
untuk terlibat dalam penemuan 
suspek penderita TB maka jumlah 

penderita yang berhasil ditemukan 
dan diobati.  

Saat ini hampir 3.500 desa telah 
melaksanakan kegiatan yang 
merupakan inisiatif masyarakat desa. 
Keterlibatan pustu dan bidan desa 
serta para kader PKK di beberapa 
propinsi juga berkontribusi terhadap 
peningkatan penemuan dan kesem-
buhan penderita.

Upaya percepatan/akselerasi 
yang dilakukan dalam tiga tahun 
terakhir adalah dengan menemu-
kan kasus (terutama yang menular 
/Basil Tahan Asam (BTA) positif ) 
sebanyak-banyaknya dan mengobati 
serta menyembuhkannya.  “Karena, 
dengan cara inilah penularan di 
masyarakat dapat dikurangi dan di-
tekan serendah-rendahnya,” jelasnya.

Jadi,  dalam tiga tahun terakhir, 
telah  ditemukan dan diobati seluruh 
kasus TB berbagai jenis sebanyak 
285.243 kasus, meningkat 2.7%  
dibanding dua tahun sebelumnya 
sebanyak 277.589 kasus (lihat tabel 1). 

Untuk kasus TB Paru BTA positif 
yang menular, telah berhasil dite-
mukan di tahun 2008 sebanyak 
160.752 kasus, menurun dibanding 
dua tahun sebelumnya sebanyak 
175.320 kasus.

Sedangkan TB anak, baru sejak 
2008 tercatat dalam sistem sur-
veilans program. Kasus anak seba-
nyak 27.989 kasus

Pertanyaan ,  bagaimana dampak 
peningkatan penemuan penderita TB 
bagi penanggulangan TB nasional 
terhadap prevalence dan Incidence 
(angka kejadian TB di masyarakat).

Prevalence survey yang dilak-
sanakan di Indonesia pada tahun 
1980an sampai 1990an dan yang 
terakhir pada tahun 2004 menun-
jukkan kepada kita hasil dari upaya 
besar yang telah dilaksanakan deng-
an semakin menemukan penderita 
TB dan menyembuhkannya maka 
terjadi penurunan incidence dari 130 
ke 103 per 100.000 penduduk saat 
ini, yang berarti penularan penyakit 

Tahun
CDR
(%)

SR
(%)

Jumlah 
Suspek

Jumlah 
Semua Kasus

BTA (+)
Keberhasilan 
Pengobatan

2006 75,7 91 1.545.243 277.589 kasus 175.320 kasus 159.589 kasus

2007 69 88* 1.381.070 275.193 kasus 160.617 kasus 123.331 kasus

2008 69,7* - 1.448.733* 285.243 kasus* 160.752 kasus* -

∗	
data sementara
Sumber data: Program Tuberkulosis, Depkes R.I(Tabel 1)

Sejak tahun 1999 pengobatan TB dengan 
strategi DOTS  ini telah dilaksanakan di se-

luruh puskesmas dan sekitar 30% di Rumah 
Sakit.  Saat ini strategi DOTS  juga mulai juga 
dikembangkan ke unit pelayanan kesehatan 
lain, termasuk keterlibatan klinik-klinik milik 

LSM seperti RS Muhammadiyah, Perdhaki, 
RS milik NU dan LSM lainnya.
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TB di masyarakat semakin menurun, 
sehingga risiko menjadi sakit TB 
semakin berkurang.

Penanggulangan TB menjadi 
salah satu indikator keberhasilan 
MDG (Milenium Development Goal) 
dimana pada akhir tahun 2015 kita 
harus dapat menurunkan burden of 
the disease, sedikitnya separuh (50%) 
dari kondisi 1990an. Hasil Prevalence 
survey menunjukkan kepada kita 
bahwa kita sudah pada  jalur untuk 

dapat mencapai target MDG pada 
waktunya. Secara nasional telah ter-
jadi penurunan prevalence penyakit 
TB sebesar 42% dibandingkan tahun 
1990 an. 

Tantangan  yang masih dihadapi 
adalah masih banyaknya penderita 
yang tidak menyelesaikan pengo-
batan sampai tuntas (6-8 bulan), 
terutama bila penderita ini dilayani 
unit pelayanan kesehatan non DOTS.  
Selain itu upaya akselerasi ini harus 

didukung dengan adanya dana ope-
rasional yang memadai yang menjadi 
tanggung jawab kabupaten/kota, 
dimana sampai saat ini dana bersum-
ber bantuan hibah menjadi pendu-
kung utama kegiatan operasional 
di kabupaten/kota serta propinsi.  
Penurunan penemuan penderita 
pada tahun 2007 merupakan dampak 
dari berkurangnya dana operasional 
sehingga memperlambat upaya ak-
selerasi  penemuan penderita. l(gi)

Insidens Kasus TB Baru BTA Positif
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M asukan dari 
perguruan 
tinggi akan 
memperkaya 
program 
dengan ide dan 
trobosan baru. 

Sementara keterlibatan pelaksana pro-
gram akan mempertajam pemilihan 
prioritas masalah dan juga meningkat-
kan komitmen pelakasana program 
dalam menerapkan rekomendasi hasil 
riset operasional.

Hal itu disampaikan Prof dr. Tjandra 
Yoga Aditama Sp.P(K), Direktur Jende-
ral PP dan PL ketika membuka  Perte-
muan Nasional Sosialisasi Hasil Riset 
Operasional TB 2009 di Hotel Aston 
Marina, Ancol Jakarta 23 Maret 2009.

Untuk memperkaya program 
dengan ide terobosan baru telah di-
lakukan riset operasional di 7 provinsi 

yaitu DI Jogyakarta, Jatim, Jateng, 
Lampung, Sumsel, Sumut dan Sulsel 
yang melibatkan masing-masing dinas 
kesehatan provinsi dan kabupaten 
kota dengan masing-masing universi-
tas UGM, UNDIP, UNAIR, UNHAS, USU, 
UNSRI, dan UNLAM. Saat ini dilakukan 
pula peningkatan kemampuan riset 
operasional yang melibatkan empat 
provinsi baru yaitu Papua, Sulut, Kalsel 
dan Bali dengan melibatkan masing-
masing unsur Universitas dari daerah 
tersebut.

Tujuan riset operasional adalah  
memberikan masukan langsung 
dalam upaya meningkatkan kualitas 
perencanaan dan pelayanan program 
pengendalian TB di Indonesia. Disadari 
bahwa banyak riset operasional yang 
telah dilakukan di Indonesia,  baik oleh 
LSM, perguruan tinggi atau institusi 
lain, pada tingkat daerah atau nasional. 

Perguruan Tinggi 
Berperan Aktif
Dalam Penanggulangan 
Tuberkulosis

Namun hasil riset opera-
sional tersebut seringkali 
tersebar secara terbatas 
bahkan kerap tidak sampai 
kepada pengambil kepu-
tusan. ”Melalui kegiatan 
ini diharapkan hasil riset 
operasional dapat tersebar 
dengan baik dan menjadi 
masukan yang berarti bagi 
pengambil keputusan 
khususnya dalam pengen-
dalian TB di Indonesia,” 
ungkap Dirjen. 

Prof. Tjandra menegas-
kan, salah satu upaya yang 
dipercaya dapat mening-
katkan capaian program 
Tuberulosis (TB) pada level 
provinsi dan kabupaten/
kota adalah melalui pening-
katan kapasitas sumber 
daya dan keterlibatan 
universitas di daerah secara 
bersama-sama melalui 
riset operasional sehingga 
akhirnya setiap daerah 
secara independen dapat 
membuat dan mengevalu-
asi serta memberikan 
masukan kepada program 
mengenai langkah-langkah 
yang paling optimal sesuai 
dengan masing-masing 
daerah. 

Menurut Prof. Tjandra 
dalam penanggulangan 
TBC, strategi Directly Ob-
served Treatment-Short 
course (DOTS) telah di 
terima luas di seluruh dunia. 
Di Indonesia pendekatan 
DOTS mulai dilaksanakan 
tahun 1995. Pencapaiannya 
pada tahun 2007 meliputi 
peningkatan Case Detec-
tion Rate (CDR-69%) dan 
Success Rate (SR-88%). 
Namun pada level provinsi 
capaian di atas khususnya 
CDR masih beragam.l

(smd/pra) 

Parade penelitian TB se-Indonesia 
kejasama Depkes dengan De-
partemen Pulmonologi dan Ilmu 
Kedokteran Respirasi FKUI-RS 
Persahabatan, Jakarta. 
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Mycobacterium 
tuberculosis, 
bakteri pe-
nyebab 
Tubukerkulosis 
(TB)  yang dite-
mukan pada 

24 Maret 1882 oleh Robert Koch,  be-
lum mati. Hingga hari ini,  ancaman 
TB masih terus diwaspadai, terutama 
di negara-negara tropis sedang 
berkembang, seperti Indonesia.

Sejauh ini, penanggulangan TB 
di Indonesia menerapkan strategi 
DOTS (Directly Observed Treatment). 
Mulai diterapkan  tahun 1995, 
strategi  DOTS adalah strategi yang 
direkomendasikan WHO untuk 
menanggulangi TB. Di Indone-
sia, strategi ini dilaksanakan oleh 
Puskesmas yang memiliki jangkauan 

relatif paling luas dibandingkan unit 
pelayanan kesehatan lainnya (klinik 
swasta, rumah sakit, dll).

Dalam strategi DOTS , pemeriksaan 
awal TB dilakukan melalui pemerik-
saan dahak. Jika terbukti positif 
mengandung kuman Mycobacterium 
tuberculosis, pasien diharuskan men-
jalani pengobatan selama 6 hingga 
9 bulan dengan pendampingan dari 
orang lain yang bertindak sebagai 
Pengawas Menelan Obat (PMO). PMO 
dapat berasal dari pertugas kesehat-
an, anggota keluarga maupun orang 
yang dekat dengan pasien.

Permasalahan dalam pengobatan 
TB adalah seringkali pasien tidak 
melanjutkan pengobatan hingga 
tuntas karena jenuh ataupun karena 
merasa lebih baik setelah minum 
obat di 2 bulan pertama.  Penyebab 

Tuberkulosis 
Belum Mati
Peringatan  Hari  Tuberkulosis (TB) Sedunia 
tahun 2009  mengambil tema  “I am  Stopping 
TB”  yang diindonesiakan  “Ayo Berantas Tun
tas  TB”.  Tema ini   diluncurkan pada akhir 
2007 di Cape Town oleh  Stop TB Global seba
gai  upaya  menyadarkan masyarakat dunia 
tentang   bahaya TB yang masih mengancam.

n Ketika penderita TB batuk, bersin, 
berbicara atau meludah, mereka 
memercikkan kuman TB atau bacilli 
ke udara. Seseorang dapat terpapar 
dengan TB hanya dengan menghirup 
sejumlah kecil kuman TB.
n Penderita TB dengan status TB 
BTA (Basil Tahan Asam) positif dapat 
menularkan sekurang-kurangnya ke-
pada 10-15 orang lain setiap tahun-
nya. Sepertiga dari populasi dunia 
sudah tertular dengan TB.
n Sebagian besar penderita TB ada-
lah usia produktif (15-55 tahun).
n Seseorang yang tertular dengan 
kuman TB belum tentu menjadi sakit 
TB. Kuman TB dapat menjadi tidak 
aktif (dormant) selama bertahun-
tahun dengan membentuk suatu 
dinding sel berupa lapisan lilin yang 
tebal. Bila sistem kekebalan tubuh 
seseorang menurun, kemungkinan 
menjadi sakit TB menjadi lebih besar.
n Seseorang yang sakit TB dapat 
disembuhkan dengan minum obat 
secara lengkap dan teratur.

Situasi TB Indonesia 
Saat Ini  

n Kerangka Kerja Strategi Pengenda-
lian TB Indonesia yang ke dua (2006-
2010) sedang dilaksanakan.
n Indonesia membuat kemajuan 

yang  cepat dengan pencapaian 
angka penemuan kasus 68% pada 
tahun 2007 dan angka keberhasil-
an pengobatan sebesar 91% pada 
tahun 2006 (telah melebihi target 
global 85% selama 7 tahun terakhir).
n Jumlah kasus TB yang ditemukan 
meningkat secara nyata dalam be-
berapa tahun terakhir (lihat gambar 
2). Angka penemuan kasus BTA 
positif baru meningkat dari 38% di 
tahun 2003 menjadi 76% di tahun 
2006, dan sedikit turun menjadi 69% 
di tahun 2007.
n Forum Kemitraan TB Indonesia 
dibentuk pada tahun 2001, dan se-
karang beranggotakan lebih dari 50 
organisasi profesi, institusi akademis 
dan LSM yang bergabung dida-
lamnya. (Buku Petunjuk Kemitraan 
tersedia sejak 24 Maret 2005).
n Hampir seluruh provinsi di Indone-
sia menunjukkan peningkatan yang 
cepat dalam program DOTS sejak 
tahun 2004.
n Peningkatan kapasitas manajemen 
di tingkat pusat dan propinsi.
n Keterlibatan rumah sakit da-
lam program TB DOTS meningkat, 
termasuk pemberian dukungan dan 
pelaksanaan Standar Internasional 
untuk Pelayanan TB (ISTC = Interna-
tional Standard for Tuberculosis Care).
n Beberapa buku panduan khusus 

telah dikembangkan, misalnya untuk 
keterlibatan rumah sakit dalam 
TB DOTS, pelaksanaan TB DOTS di 
tempat kerja,  kolaborasi TB-HIV, TB 
anak, AKMS (Advokasi, Komunikasi 
dan Mobilisasi Sosial), strategi dan 
pengelolaan DOTS Plus, dan lain-lain.
n Survei Kekebalan terhadap 
Obat Anti TB (DRS = Drug Resis-
tance Survey) yang pertama berhasil 
dilaksanakan di Jawa Tengah. Hasil 
menunjukkan kasus TB MDR diantara 
kasus TB baru yang dideteksi sebesar 
2.1% dan kasus TB MDR diantara 
kasus-kasus TB yang pernah diobati 
sebelumnya adalah 16.3%.
n Empat laboratorium telah menda-
patkan akreditasi pemantapan mutu 
eksternal (EQA = External Quality 
Assurance) dari SRLN Adelaide untuk 
melakukan biakan dan tes sensitivi-
tas obat.
n Permohonan kepada Green Light 
Committee (GLC) disetujui dan wi-
layah uji coba pelaksanaan strategi 
DOTS plus (DKI Jakarta dan Jawa 
Timur) sedang dipersiapkan.
n Kegiatan kolaborasi TB-HIV telah 
dimulai di beberapa provinsi yang 
jumlah kasusnya tinggi.
n Penggunaan obat anti TB Kombi-
nasi Dosis Tetap (Fix Dose Combina-
tions/FDCs) diperluas ke seluruh 
provinsi.

Global target of 
SR ≥ 85%

Global target 
of CDR ≥ 70%
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lain bisa muncul dari masalah eko-
nomi hingga hambatan transportasi 
untuk berobat ke Puskesmas.  Selain 
itu, terkait dengan stigma pelayanan 
di Puskesmas, banyak masyarakat 
memilih untuk berobat di klinik 
swasta atau rumah sakit yang justru 
belum menerapkan strategi DOTS 
dalam penanganan TB. 

Pengobatan yang terputus 
ataupun tidak sesuai dengan stan-
dar DOTS dapat berakibat pada 
munculnya kasus kekebalan multi 
terhadap obat anti TB yang memun-
culkan jenis kuman TB yang lebih 
kuat,  yang dikenal dengan TB MDR 
(Multi Drug Resistance). Pengobatan 
TB MDR membutuhkan biaya yang 
lebih mahal dan waktu yang lebih 
lama dengan keberhasilan pengo-
batan yang belum pasti.

Salah satu upaya untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan terse-
but dengan memperkuat kesiapan 
pelayanan kesehatan dalam menye-
diakan pelayanan TB yang berkuali-
tas, antara lain dengan meningkat-
kan kualitas pelayanan di Puskesmas 
dan menerapkan strategi DOTS di 
rumah sakit maupun dokter praktek 
swasta sesuai dengan Pedoman 
Penanggulangan TB di Indonesia.

Tuberkulosis: 
n TB ditularkan melalui udara (me-
lalui percikan dahak penderita TB).
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K eahliannya dalam 
bidang kesehatan 
mata telah menun-
tun  mereka 
mengobati, meng-
obati dan terus 
mengobati. Melalui 

unit oftamologi komunitas, 7 ribuan 
penderita katarak dari berbagai dae-
rah telah disembuhkan dengan ope-
rasi. Rata – rata 8 kali sebulan, unit 
ini melakukan safari pengobatan 
mata ke berbagai daerah. Mulai dari 
Sabang sampai Merauke. Wajar dan 
pantas, jika banyak para donatur 
bersimpati pada program sosialnya. 
Mereka membantu dana untuk bakti 
sosial yang diselenggarakan oleh RS 
Mata Cicendo ini. 

Memang, angka kebutaan di 
Indonesia sekarang ini masih sangat 

tinggi, sekitar 1,5% dari jumlah pen-
duduk. Berarti ada 3,5 juta penduduk 
Indonesia menderita kebutaan. 
Hampir setara dengan penduduk 
Singapura. Bayangkan, jika jumlah 
orang buta sebesar itu berada dalam 
satu daerah. Pasti  akan mengalami 
kesulitan besar dalam mengelola 
interaksi sosialnya. 

Sebenarnya orang buta itu 
membebani. Banyak orang berang-
gapan orang buta bukan masalah  
berat. Sebab tidak menyebabkan 
kematian. Tapi, orang yang mening-
gal solusinya lebih sederhana dan 
cepat, kuburkan..!. Tetapi masalah 
kebutaan akan membebani kelu-
arga, termasuk pembiayaan sepan-
jang hidupnya. Jangankan mencari 
nafkah, melakukan kegiatan pribadi 
saja sulit. Apalagi untuk orang lain. 

Ia harus ditopang oleh orang yang 
sehat, cukup umur dan tidak buta. 
Tiga kriteria ini mencerminkan 
seseorang yang produktif. Jadi bisa 
dibayangkan 3,5 juta orang buta 
harus didampingi oleh 3,5 juta orang 
produktif. Ini menjadi kontrapoduktif, 
banyak kerugian angkatan kerja. 

Jadi, dampak sosio-ekonomi 
orang buta  cukup tinggi. Ini tidak 
dapat menjadi kewajiban  komuni-
tas kesehatan saja. Ini merupakan 
kerja bersama  dari semua elemen 
masyarakat. Apalagi angka kebutaan 
penduduk Indonesia tersebar di dae-
rah terpencil. Sebagai Pusat Rujukan 
Mata Nasional harus menginisiasi 
para komunitas kesehatan mata 
untuk  menanggulangi masalah 
kebutaan ini. Ini dapat dilakukan, 
apabila masalah kebutaan menjadi  

RS Mata Cicendo:

Mengabdi 
untuk Masyarakat
Tak ada kata letih. Terus bergerak menyambut permintaan masyara
kat, walau nun jauh disana. Bahkan dibelahan timur Indonesia. 
Mereka terus menjelajahi pulau demi pulau untuk sebuah pengabdian. 

Medika

n Beberapa Survei TB (seperti Survei 
Tuberkulin, Pengkajian Rumah Sakit 
Pelaksana DOTS, dan Survei Pengem-
bangan Wilayah Uji Coba Registrasi 
Kematian) telah dilaksanakan di 
beberapa provinsi terpilih untuk 
mengumpulkan data awal dalam 
rangka pemantauan pencapaian 
Indonesia terhadap target-target 
Tujuan Pembangunan Milenium.

Tantangan TB Indonesia  
n Beban TB di Indonesia masih 
sangat tinggi, khususnya mengenai 
kesembuhan yang ada.
n Setiap hari sekitar 300 orang me-
ninggal karena TB di Indonesia. Lebih 
dari 100,000 orang meninggal setiap 
tahun.
n Lebih dari setengah juta pasien TB 
baru di Indonesia setiap tahun.
n TB adalah penyebab kematian 
nomor satu diantara penyakit me-
nular dan merupakan peringkat 3 
dalam daftar 10 penyakit pembunuh 
tertinggi di Indonesia, yang menye-
babkan sekitar 100.000 kematian 
setiap tahunnya.
n Komitmen pemerintah lokal ren-
dah dalam hal kontribusi keuangan.
n Mutu pelaksanaan DOTS di rumah 

sakit, klinik swasta dan dokter prak-
tek swasta belum optimal.
n Mobilisasi SDM yang tinggi
n Intervensi bersama TB-HIV: HIV 
meningkatkan kejadian TB dan 
angka kematian di wilayah dengan 
prevalensi HIV tinggi (11-50% pasien 
HIV/AIDS meninggal karena TB).
n Indonesia mempunyai epidemi 
HIV yang terkonsentrasi, prevalensi 
HIV/AIDS pada orang dewasa (15-49 
tahun) diperkirakan <0.2%, dengan 
kejadian terbesar di propinsi Bali, 
Jawa Timur, Papua, Riau, DKI Jakarta 
dan Jawa Barat. Surveilans HIV pada 
pasien TB belum dilaksanakan di 
Indonesia. Wilayah dengan resiko 
tinggi HIV perlu mendapat prioritas 
program TB.
n Surveilans kekebalan obat TB 
belum dilaksanakan di Indonesia 
dan survei-survei terbatas yang 
dilaksanakan di Jakarta menemukan 
adanya kasus TB MDR pada lebih dari 
4% kasus-kasus yang tidak diobati 
sebelumnya. Suatu survei yang repre-
sentatif diperlukan untuk menge-
tahui situasi di Indonesia (perkiraan 
nasional dari WHO adalah 1.6%).
n Terdapat kelompok-kelompok 
populasi khusus yang lebih rentan 

terhadap TB: para perempuan, anak, 
manula, dan orang-orang dengan 
resiko penularan tinggi seperti para 
tahanan dan kaum pendatang. 
n Sejak 1999/2000, 98% Puskesmas 
dikembangkan untuk melaksanakan 
DOTS, namun secara kualitas diting-
katkan bertahap melalui intensifikasi, 
seperti pelatihan, magang (on the job 
training) dan bimbingan teknis (lihat 
gambar 3).
n Sampai tahun 2008, sekitar 43% 
dari total rumah sakit telah terlibat 
dalam DOTS (lihat gambar 4).
n Lokasi-lokasi khusus lain sedang 
dilibatkan dalam pelayanan DOTS: 
tempat kerja, wilayah kumuh, Lem-
baga Pemasyarakatan, Posyandu, dan 
lain-lain.

Lima  Komponen 
Strategi DOTS

Strategi DOTS yang direkomenda-
sikan untuk mengendalikan TB terdiri 
dari lima komponen utama:
n Komitmen pemerintah untuk 
mempertahankan control terhadap 
TB;
n Deteksi kasus TB di antara orang-
orang yang memiliki gejala-gejala 
melalui pemeriksaan dahak;
n Enam hingga delapan bulan 
pengobatan teratur yang diawasi 
(termasuk pengamatan langsung 
minum obat);
n Persediaan obat TB yang rutin dan 
tidak terputus;
n Sistem laporan untuk monitoring 
dan evaluasi perkembangan pengo-
batan dan program.

(smd)

Prosentase Rumah Sakit Pelaksana 
Strategis DOTS (s/d 2008)

Prosentase Puskesmas Pelaksana 
Strategis DOTS (s/d 2008)

Ketika penderita TB batuk, bersin, 
berbicara atau meludah, mereka 

memercikkan kuman TB atau bacilli ke 
udara. Seseorang dapat terpapar dengan 

TB hanya dengan menghirup sejumlah 
kecil kuman TB
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prioritas. Political will ini akan meng-
gerakkan semua elemen masyarakat 
bekerja mengatasi kebutaan. Mulai 
dari pencari kasus kebutaan, kemu-
dian merujuknya ke rumah sakit. 
Berikutnya rumah sakit berkewajiban 
menangani secara baik. Termasuk 
melakukan promosi kesehatannya.

Dalam rangka kebersamaan, RS 
Mata Cicendo bersama Persatuan 
Dokter Ahli Mata Indonesia ha-
rus melakukan langkah sistematik. 
Selama ini masih berupa tindakan 
kuratif yang sporadis. Setelah pasien 
dikumpulkan oleh puskesmas 
kemudian dilakukan operasi. Itu 
sporadis hit and run. Jadi ini belum 
merupakan sistem yang baik kalau 
belum ada political will dari pemerin-
tah. Mestinya, masalah kebutaan 
ada dalam tupoksinya puskesmas. 
Masalah kebutaan harus  dicanang-
kan sebagai suatu masalah nasional. 
Sebab masalah kebutaan sudah 
mengkawatirkan.

Separuh dari total kebutaan di 

Indonesia disebabkan oleh katarak. 
Katarak adalah proses kebutaan 90% 
karena faktor usia.  Katarak ini dapat 
ditanggulangi dengan cara operasi. 
Bayangkan, jika penduduk yang 
tersebar dari Aceh hingga Papua 
dengan total kurang lebih 230 juta. 
Ini merupakan kerja besar. Sebab 
persentase kebutaanya terbesar 
yaitu; 1,5% dari jumlah penduduk 
diban-ding persentase negara lain. 
Misalnya; Banglades 1%, India 0,7% 
dan Thailand 0,3%.  Sedangkan in-
sidensi kejadian katarak di Indonesia 
1/mil dari 11. Artinya, di Indonesia 
terjadi kasus katarak baru sebanyak 
230 ribu per tahun. 

Katakanlah, Cicendo sudah 
bergerak terus menerus, sedang 
puskesmas hanya mengajukan  
kurang lebih 10 ribu pertahun untuk 
opersasi. Sementara kebutaan di In-
donesia sekarang mencapai 1,7 juta 
karena katarak. Menyikapi kondisi 
ini, tidak ada jalan lain kecuali sa-
ling membantu membentuk sistem 

untuk menangani kebutaan dengan 
melakukan  penggerakkan secara 
nasional.

Untuk mengawali penggerakan 
itu, RS mata Cicendo telah memben-
tuk unit Oktamologi komunitas. Unit 
ini bergerak dalam bidang kesehatan 
mata, mulai dari promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif . Gerakan unit 
tersebut dalam lingkup komunitas. 
Unit ini mungkin yang tidak tidak di-
punyai oleh rumah sakit lain. Secara 
klinik Cicendo mempunyai 4 unggul-
an. Pertama, katarak bedah refersif 
termasuk didalamnya lasik yang 
sedang in sekarang. Kedua, pediatric 
oftalmologi, juga merupakan suatu 
maskot dari RS mata Cicendo. Seka-
rang banyak yang melakukan kerja 
sama, termasuk dengan luar negeri. 
Misalnya; satu orang dari Kuwait dan 
dua orang dari Tokyo Jepang meng-
antri tahun 2009. Ketiga, Retina Redi-
cius adalah suatu operasi yang cukup 
canggih. Cicendo menggunakan alat 
canggih dengan laser yang indole-

ser. Keempat Cicendo dapat sejajar 
dengan negara lain.

Terkait dengan pelayanan kese-
hatan, Cicendo menerima 400 orang 
pasien per hari di Wing Reguler dan 
100 orang di Paviliun. Dalam mem-
beri pelayanan, Cicendo menerapkan 
tiga cara. Pertama adalah Wing Regu-
ler. Kedua Wing Paviliun dan ketiga 
adalah free of charge yang sering 
disebut cuma-cuma untuk operasi-
nya saja. Cicendo mempunyai link 
free of charge dibawah manajemen 
instalasi oftalmologi komunitas. 
Frekuensi operasinya sekitar 40 mata 
atau 10 operasi perhari. Cicendo 
mempunyai SDM 38 dokter mata 
dengan berbagai super spesialisnya. 

Khusus Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), memberi 
pelayanan yang sebaik-baiknya. 
Tidak ada satu pasienpun masyara-
kat miskin yang ditolak sepanjang 
cukup  persyaratannya. Terkadang di 
lapangan keadaannya berbeda. Per-

nah ada pasien maskin dari Banten, 
Banyumas, Brebes dan Tegal bahkan 
dari Jambi dan  Nias membawa 
persyaratan Jamkesmas yang tidak 
lengkap. Walau persyaratan kurang, 
tidak mungkin menyuruh mereka 
kembali untuk melengkapi. Saat ini 
rawat jalan untuk masyarakat miskin 
sekitar 7%, tapi untuk rawat inap dan 
operasi sekitar 22%. 

Saat ini kendala Jamkesmas 
adalah peraturan yang terkait 
dengan kendala administrasi. Terkait 
dengan persyaratan yang tidak 
cukup, sehingga tidak mendapat 
penggantian dari pemerintah. Walau 
demikian tidak pernah melakukan 
penolakan. Ini merupakan risiko 
dari rumah sakit dalam hal ini risiko 
negara. Cicendo menganggap hal 
ini wajar-wajar saja, yang penting 
cash flow tidak terganggu. Anggap 
saja itu sebagai kewajiban sosial dari 
suatu rumah sakit pemerintah.

Komunitas Internasional 
Sesuai dengan visinya, ingin men-

jadi rujukan yang mendunia, Cicendo 
telah terbiasa melakukan pergaulan 
dengan komunitas internasional, 
khususnya kesehatan mata. Mereka 
banyak melakukan kerja sama de-
ngan luar negeri, termasuk dengan 
WHO. WHO membentuk suatu badan 
untuk pencegahan kebutaan dan 
Cicendo masuk didalamnya bahkan 
mendapat bantuan-bantuan, salah 
satunya melakukan pilot projek 
pencegahan kebutaan anak, ini pilot 
projek mereka dan alhamdulilah 
sudah berjalan dengan baik menurut 
penilaian mereka. Kemudian Cicendo 
juga melakukan kerjasama dengan 
institusi terkemuka di di dunia, mulai 
dari State University kemudian UK 
Institute Community High Health. RS 
Mata Cicendo sudah mengirim 2 
orang untuk mendapatkan master 
dan saat ini sudah selesai kembali 

SorotSorot

Pelayanan pemeriksaan 
mata di RS Mata Cicendo, 
Bandung
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kesini untuk membina sebagai ko-
munitas. 

Kemudian dari India, Pakistan, dari 
Jepang ada beberapa tempat, dari 
Singapur sudah jelas, dari Malaysia, 
itu adalah net working kita terma-
suk dari Australi. Nah networking 
artinya didalam kerjasamanya ada 
pertukaran-pertukaran internasional. 
Misalnya Jepang unggul di bidang 
genetika, kita barter, genetika kita 
dapet mereka pediatrik entamologi 
kita pada prakteknya lebih unggul 
tuker tadi. Jadi kita ngirim orang 
kesana lalu mereka ngirim kesini 
untung suatu bidang yang berbeda, 
seperti itu yang bisa saya katakan. 
Kemudian juga fellowship-fellowship 
yang kita laksanakan di Internasional 
kita keluar atau mereka yang masuk 
ke dalam kita, jadi kita sudah mulai 
dilirik oleh internasional. 

Di samping itu, RS Cicendo beker-
jasama dengan Cureldies suatu peru-
sahaan alat mata  terkemuka. Mereka 
menempatkan alat-alatnya disini 

senilai 1- 1,5 M, terdiri dari Cureldies 
training center dan kelengkapannya 
kemudian dilakukan fellowship untuk 
bidang-bidang produksi dasarnya. Itu-
lah salah satu bentuk kerjasama de-
ngan luar negeri. Selain event-event 
internasional lainnya, seperti menjadi 
pembicara. Bahkan Cicendo diminta 
untuk invited speaker pada seminar 
Asia Pasific. Kegiatan yang cukup 
bergengsi. Saat ini ada 6 atau 7 orang 
dari Cicendo menjadi inveted speaker. 
Jadi artinya bahwa kita sudah cukup 
ada kemampuan dan pengakuan dari 
internasional. Kini, Cicendo sering 
melakukan berbagai demonstrasi 
jenis operasi di beberapa negara 
seperti  Vietnam, Kamboja dll.

 Saat ini  ada dua harapan, per-
tama secara global untuk kebutaan 
nasional. Kedua, untuk kebutuhan 
Cicendo sendiri. Untuk kebutaan 
nasional harapkannya bahwa kebu-
taan menjadi masalah prioritas di 
bidang kesehatan yang harus segera 
mendapat penanganan. Ada po-

litical will yang mengatakan bahwa 
masalah kebutaan adalah masalah 
nasional. Ini entry point untuk meng-
gerakan semua sektor. Kedepan, sesu-
ai dengan visinya menjadi rumah 
sakit mata rujukan yang mendunia. 
Rumah sakit khusus mengharus-
kan lebih tajam persaiangannya. 
sehingga lebih fokus pada pening-
katan World Class Hospital . Hal ini 
lebih mudah ketimbang rumah sakit 
umum. Sebab sekian puluh spesi-
alis bergerak ke atas itu lebih sulit 
ketimbang cuma satu ilmu di bidang 
kedokteran saja. 

Kondisi saat ini
RS Mata Cicendo saat ini telah 

memiliki berbagai instalasi pelayan-
an yaitu; instalasi rawat jalan, rawat 
inap, gawat darurat, radiologi, 
elektromedik diagnostik, kamar 
bedah, laboratorium, optik, farmasi, 
oftalmologi, anasthesi, paviliun, lasik 
dan laser terapi. Disamping itu juga 
ada intalasi rekam medik, pendidikan 
dan gizi, sterilisasi, informasi dan 
teknologi serta instalasi pemarasan 
dan hubungan masyarakat. 

Untuk memperkuat pelayanan ke-
sehatan mata, maka telah dibentuk 
jejaring yang melibatkan luar negeri 
seperti WHO, CBM, Showa University 
Japan, Aravind Eye Hospital India, 
Johns Hopkins University dan  
Singapore National Eye Center.  Se-
lain itu juga melibatkan unsur profesi 
seperti; IDI, PERDAMI, PPNI, IROPIN, 
KOPANTI, GAPOPIN dan lembaga 
donor baik swasta, LSM maupun 
lembaga sosial lainnya.

Jadi RS Cicendo akan terus beru-
saha menggapai cita-cita yang telah 
dicanangkan oleh pendahulu. Visi dan 
misi telah ditetapkan melalui proses 
yang panjang dari seluruh karyawan, 
kemudian muncul komitmen, keingi-
nan menjadi rumah sakit mata yang 
mendunia. Itu sebuah harapan besar 
yang harus terus dikawal oleh semua 
pihak, termasuk pemerintah. l(pra)

P enyebab   kebutaan  
sebagian besar 
karena katarak. 
Penyakit mata  ini 
sebenarnya  dapat 
disembuhkan 
melalui operasi. Tapi 

sayang, hanya sedikit dari jumlah 
jutaan manusia yang buta itu berak-
hir  dengan operasi.   Kebanyakan  
mereka mendiamkan  hingga  ajal 
tiba. 

Sesungguhnya, banyak  rumah 
sakit pemerintah, swasta dan dokter 
mata sanggup melakukan operasi 
mata akibat katarak.  Namun  fakta-
nya,  dalam satu tahun tidak lebih dari 
100 ribu operasi mata yang dapat 
dilakukan.   Hal ini  bukan  karena   
rumah sakit dan  dokter tidak sang-
gup menanganinya,  melainkan   sulit 
menemukan   pasien yang bersedia 
dioperasi. 

Bagaimana suka duka RS Mata 
Cicendo meretas jalan menemukan 
mereka yang berkatarak?  Berikut  pe-
tikan  wawancara Mediakom dengan 
Direktur Utama RS Mata Cicendo dr. 

Kautsar Boesoirie, SpM, MM di 
kantornya.

Seberapa besar angka 
kebutaan di Indonesia?

Angka kebutaan kita 
terbesar di Asia Teng-
gara, sebesar 1,5% dari 
jumlah penduduk. Kalau 
penduduk Indonesia  230 
juta,  berarti  ada 3,5 juta 
penduduk Indonesia yang 
buta. Dari seluruh yang buta, 
2 juta disebabkan oleh katarak. 
Disamping itu ada angka per-
tambahan kebutaan 230 ribu 
per tahun. Sementara itu 
Indonesia baru melaku-
kan operasi kurang 
dari 100 ribu dalam 
setahun. Artinya, 
tanpa ada upaya 
yang lebih besar, 
maka masalah 
kebutaan akan 
bertambah besar.  
Masalahnya,  kami  
kesulitan menemu-

Katarak,
Penyebab Terbesar Kebutaan 
Fakta   berikut sungguh mencengangkan. 
Ternyata,  1,5%  penduduk  Indonesia  terancam 
mengalami   kebutaaan.   Diperkirakan  setiap 
tahun  terdapat  230 ribu  jiwa  penderita sakit 
mata  yang  berpotensi buta.

SorotSorot

dr. Kautsar Boesoirie, SpM, MM
Direktur Utama RS Mata Cicendo, Bandung
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untuk mewujudkan misinya?
Pertama, memberdayakan 

masyarakat untuk bersikap positif 
terhadap kesehatan mata pribadi 
dan sosial. Yang kedua, mencer-
daskan. Tapi ujungnya masyarakat 
meski bersikap produktif. Jadi kita 
selalu menghubungkan penglihatan  
yang baik dengan produktifitas. Ini 
merupakan paradigma yang baik 
dan harus di sahkan. Untuk mendu-
kung misi tersebut, rumah sakit mata 
Cicendo telah membentuk instalasi 
khusus kesehatan mata masyarakat 
(Oftalmologi Komunitas). Tentu saja  
ada orang yang bingung melihat 
Cicendo. Tapi kalau melihat filoso-
finya, pemberdayaa masyarakat, 
pelayanan kesehatan mata, pendi-
dikan, kebutaan dan kualitas hidup. 
Maka, kesehatan mata masyarakat 

harus ditingkatkan. Sebab kesehatan 
mata sangat terkait dengan produk-
tifitas seseorang. 

Berapa perbandingan kebutaan di 
Indonesia dengan negara di Asia 
Tenggara?

Indonesia tertinggi di Asia Teng-
gara dengan angka 1,5%. Bangladesh 
itu cuma 1 %, dan Thailand di bawah 
1% . Jadi, dari segi prosentasi tinggi, 
jumlah penduduknya juga tinggi. 
Jumlah penduduk Indonesia nomor 4, 
setelah Cina, India dan Amerika. Nah 
ini kalau dilihat jumlah penduduknya 
terbanyak maka kita kontributornya 
kedua setelah Afrika. Jadi angka kebu-

taan dunia 90% berada di negara 
berkembang, termasuk Indonesia.

Masyarakat menganggap buta 
itu tidak menyebabkan kematian, 
dibanding penyakit lain. 

Benar, banyak orang mengatakan 
bahwa kebutaan itu kurang pen-
ting, karena tidak menyebabkan 
kematian. Lalu saya tanya sekarang. 
Orang mati tidak perlu banyak biaya, 
setelah dikubur masalah selesai. Tapi 
kalau orang buta, dia memerlukan 
banyak perhatian. Mulai dari mencari 
nafkah, menjalankan kehidupan 
pribadi, semua membutuhkan per-
tolongan orang lain. Siapa yang bisa 
menolong?. Pasti yang cukup umur, 
sehat dan tidak buta. Kriteria terse-
but, masuk  dalam katagori orang 
produktif. Sehingga satu orang yang 

produktif mendampingi satu orang 
yang tidak produktif. Akibatnya yang 
terjadi adalah kontra produktif. 

Jadi kalau kita hitung sekarang 
1,5% dari 230 juta, kira-kira sekitar 
3,5 juta. Jumlah ini  kira-kira seba-
nyak penduduk Singapura atau se-
banyak penduduk Bandung. Dari 3,5 
juta itu setengahnya 1,7 juta katarak. 
Seorang penderita katarak yang 
sudah tidak bisa apa apa ditunggui 
oleh orang yang masih produktif. 
Berarti,  banyak angkatan kerja yang 
tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. 

Jumlah angka kebutaan terbesar 
disebabkan oleh katarak. Apa pe-

nyebab utamanya ?
Sembilan puluh perseni penyebab 

buta katarak adalah usia. Jadi proses 
degenerasi. Selebihnya ada yang 
congenital. Bayi bisa saja terkena 
katarak, pada waktu kelahirannya 
ibunya menderita infeksi dan infeksi 
terkenal itu biasanya karena Rubella. 
Virus Rubella menyebabkan kelainan 
pembentukkan lensa pada janin yang 
menyebabkan katarak. Selanjutnya 
10% lagi bisa karena kelainan sistemik 
seperti diabetes. Diabetes dapat 
menyebabkan katarak. Sisanya karena 
infeksi pada bola mata.

Operasi satu-satunya cara untuk me-
nanggulangi penderita katarak ini?

Ya. Tetapi untuk preventif  dengan 
perbaikan gizi. Jadi kami tahu bahwa 
penyebab katarak itu sangat berhu-
bungan dengan gizi. Bila seseorang 
bergizi jelek, maka katarak akan 
datang lebih awal. Selain itu juga ada 
teori paparan sinar matahari ultravio-
let. Ada pula yang menghbungkan 
dengan radikal bebas juga dapat 
menyebabkan katarak. Ada pula yang 
menghubungkannya dengan rokok. 
Jadi ada hubunganya antara perokok 
dan katarak. Hal ini terungkap dalam 
beberapa survey.

Apa yang paling penting untuk 
menanggulangi kebutaan di Indo-
nesia?

Menurut saya, yang terpenting 
saat ini adalah mengangkat penyakit 
mata( kebutaan) menjadi menjadi 
masalah nasional. Pemimpin tertinggi 
RI Presiden atau Wakil Presiden me-
nyatakan bahwa penyakit kebutaan 
menjadi tanggung jawab bersama. 
Sehingga seluruh komponen bangsa 
pemerintah, swasta, LSM dan ma-
syarakat secara bersama, bersinergi 
secara teknis maupun pendanaan 
memerangi kebutaan. Dengan cara 
ini insya allah kebutaan dapat ditang-
gulangi dalam waktu yang tidak 
terlalu lama. l(pra/smd)

Nasional

kan pasien yang tersembunyi dan 
tersebar diseluruh pelosok Tanah Air. 

Lalu, bagaimana  Anda   menemu-
kan pasien?

Kami melakukannya seperti ber-
main bola. Melakukan serangkaian 
penyerangan, sekaligus bertahan 
mengamankan gawang. Penyerang-
an dilakukan oleh bagian Oftal-
mologi Komunitas, yaitu  bagian yang 
melakukan pelayanan kesehatan 
mata langsung kepada masyarakat di 
berbagai daerah di seluruh Indonesia. 
Meraka bekerja dalam tim beberapa 
hari pada daerah yang telah ditentu-
kan. Sedangkan di RS Cicendo sendiri 
juga melakukan hal sama terhadap 
pasien dari seluruh Indonesia yang 
datang ke Cicendo. Termasuk melaku-
kan kerja bakti sosial operasi katarak 
secara periodik yang dilakukan di RS 
Cicendo. Tentu upaya ini belum dapat 
menyelesaikan seluruh masalah kebu-
taan di Indonesia. Saat ini Cicendo 
baru mampu melakukan operasi 11 
ribu pasien per tahun. 

Mungkinkah karena  masyarakat 
belum tahu berobat kemana, jika 
mereka  mengalami kebutaan?

Survei kami memang menunjuk-
kan,  71% tahu orang itu sakit mata, 
cuma tidak mengerti harus  berobat 
kemana. Selebihnya mereka tidak 
tahu. Setelah tahu berobat kemana, 
mereka terkendala biaya. Jadi seperti 
lingkaran setan. Selama ini Cicendo 
mampu melakukan operasi sam-
pai 100 orang. Masalahnya untuk 
mendapat 100 orang pasien itu mana 
? Mereka tersebar di seluruh pe-
losok. Untuk mencarinya, perlu biaya. 
Demikian juga untuk mendatangkan-
nya, juga membutuhkan biaya. Ini 
merupakan usaha besar yang harus 
dilakukan oleh semua pihak. Saat ini 
kita sudah melakukan pelatihan ke-
pada para guru SD, ibu PKK dan kader 
untuk memberi kemampuan melaku-
kan deteksi terhadap gejala terjadinya 

kebutaan dini. Disamping itu, mereka 
juga mendapat pelatihan melakukan 
penjaringan pasien.  Kalau mereka 
mampu menghimpun pasien 50- 100 
orang, dapat menghubungi Cicendo. 
Kemudian kami akan melakukan 
skrining, untuk menentukan pasien 
yang buta karena katarak. Berikutnya 
kita melakukan operasi langsung atau 
keesokan harinya. 

Mengapa Cicendo mengutamakan 
katarak?

Kebutaan itu sebagian besar dise-
babkan katarak. Jadi kami mengambil  
satu yang paling tinggi kebutaan-
nya. Kalau kami lihat jaringan parut 
kornea, kebutaanya mau diapakan 
lagi, paling kita melakukan trans-
plantasi kornea. Sementara kami sulit 
mendapatkan donor dan lain-lain-

nya. Ini belum masuk prioritas kami. 
Prioritas  kami  yang realistis adalah 
katarak. Orang sudah buta bisa 
sembuh kembali. Oleh sebab itu, kami  
fokus memahamkan penyakit kebu-
taan kepada para kader dalam dua 
hal. Pertama, katarak. Kedua, penu-
runan penglihatan pada anak-anak 
karena refraksi. Mengapa orientasi 
pada anak ? Sebab anak yang sudah 
memiliki kelainan penglihatan, harus 
segera mendapat kaca mata sesuai 
kebutuhannya. Sebab jika mereka 
tidak menggunakan kaca mata akan 
terjadi penurunan penglihatan yang 
menetap. 

Bagaimana dengan kecukupan 
dokter mata?

Rasio dokter mata dengan jumlah 
penduduk idialnya 1: 20 ribu. Saat ini 
rasionya 1: 300 ribu. Rasio itu ditambah 
dengan distribusi yang tidak merata. 
Oleh sebab itu ada wilayah lain yang 
rasinya lebih dari 300 ribu penduduk.

Bagamana dengan anggaran untuk 
kesehatan mata?

Anggaran kesehatan saat ini 
kurang dari 2% . Padahal pendidikan 
dan kesehatan di jamin undang-un-
dang dasar, sebagaimana pendidikan. 
Bagaimana dapat belajar dengan 
baik, jika rakyatnya tidak sehat 
matanya. Ini ironis kan? Seharusnya 
pendidikan dan kesehatan pararel. 
Padahal di Jawa Barat saja APBDnya 
sudah 5% untuk kesehatan.

Mengapa RS Cicendo perlu ada unit 
Oftalmologi komunitas ?

Kami tidak hanya jadi keepper 
memberi pelayanan di hospital base, 
tapi juga memberi pelayanan di 
luar gedung, berinteraksi langsung 
dengan masyarakat. Disinilah instalasi 
oftalmologi komuntas menjadi pent-
ing. Oftalmologi komunitas adalah 
suatu instalansi yang mobile yang dia 
banyak bergerak keluar proaktif. Jadi 
disana memang dokter-dokter mata 
yang mengambil tambahan untuk 
magister public health oftalmologi.

Apa yang sudah dilakukan Cicendo 

Nasional
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Tiga  Januari 2009 RS 
Mata Cicendo genap 
berusia 100 tahun.  
Dalam  usianya   yang 
mencapai  satu abad, 
sudah  banyak  yang 
dilakukan rumah sakit    

yang berada di kawasan Bandung 
ini. Sesuai dengan  visinya  menjadi  
rumah sakit mata yang mendunia,  
RS  Cicendo mempunyai misi:  (1) 
Mengembangkan kesadaran dan ke-
pekaan masyarakat tentang makna 

kesehatan mata bagi kehidupan 
individual dan sosial serta kehidupan 
sosial yang produktif; (2) Mengem-
bangkan kecerdasan masyarakat 
untuk bersikap dan berperilaku yang 
berdampak positif bagi kesehatan 
mata dirinya dan lingkungan; (3) 
Memberikan pelayanan kesehatan 
mata terbaik bagi seluruh lapisan 
masyarakat ; dan (4) Memberikan 
peluang dan lingkungan belajar ter-
baik dan inovatif bagi mereka yang 
ingin mengembangkan profesinya di 

bidang kesehatan mata.
Untuk mendukung visi dan misi 

tersebut, berbagai fasilitas telah 
dikembangkan sesuai dengan ke-
majuan ilmu pengetahuan di bidang 
kesehatan mata.  Fasilitas terkini dan 
lengkap menjadi pendukung kinerja 
RS Mata Cicendo dalam memberikan 
pelayanannya. Dalam menjalan-
kan fungsinya sebagai pusat mata 
nasional, pendidikan dan peneliti-
an, RS Mata Cicendo memberikan 
pelayanan medis yang paripurna 

Seabad  
RS Mata Cicendo

maupun penunjang medis dengan 
peralatan  canggih dan mutakhir 
sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

Pelayanan Medis, 
terdiri dari:
1. Instalasi Rawat Jalan. 
Sampai saat ini menerima kunjungan 
100.000 pasien per tahun. Di insta-
lasi ini memiliki 3 poliklinik yaitu 
Poliklinik Paviliun, poliklinik spesialis-
tik dan poliklinik sub spesialistik. 
Poliklinik Paviliun memiliki 6 ruang 
pemeriksaan, sehingga pasien dapat 
lebih nyaman dan dapat memilih 
dokter yang dikehendaki. Poliklinik 
Spesialistik sehari dibuka dua kali 
yakni Poliklinik pagi jam 07.00 -14.00 
dan Poliklinik Sore-malam dibuka 
jam 14.00 – 20.00 WIB. Sedangkan 
Poliklinik Sub Spesialistik terdiri 

dari 10 bagian yaitu Katarak dan 
Refrakstif, Refraksi, lensa kontak dan 
low vision, Glaukoma, infeksi dan 
imunologi, Pediatrik Oftalmologi, 
Vitreo-Retina, Neuro Oftalmologi, 
Tumor, Rekonstruksi dan Oftalmologi 
Komunitas. 

2. Instalasi Rawat Inap 
Memiliki 104 tempat tidur dengan 
klasifikasi Pav. 4 TT, kelas I 12 TT,  
Kelas II 28 TT dan kelas III 60 TT.

3. Instalasi Bedah
 Di instalasi ini terdapat fasilitas 10 ka-
mar operasi untuk melayani berbagai 
jenis pelayanan bedah mata dengan 
jumlah tindakan bedah sekitar 7.500/
tahun, juga ditunjang dengan pera-
latan bedah mutakhir seperti mesin 
bedah untuk tindakan fakoemulsifika-
si, bedah vitreoretina, cangkok kornea 

dan pelayanan anestesi. 

4. Instalasi Gawat Darurat Mata
Melakukan pelayanan tindakan 
gawat darurat mata yang dilayani 
oleh dokter jaga mata   serta perawat 
mata selama 24 jam terus menerus.

Pelayanan Penunjang 
Medik, terdiri dari: 
1. Instalasi Elektro-Diagnostik dan 

Radiologi 
Memiliki alat pemeriksaan sederhana 
mata sampai dengan alat canggih , 
seperti: Optikal Coherence Tomog-
raphy (OCT), Fundus Fluorescein 
Angiography (FFA), Non Contact To-
nometri (NCT), Electroretinography 
(ERG), Perimeter Humphrey, Octopus, 
Goldman, Laser Nd-Yag, Laser Argon, 
Foto Fundus, Biometri, Refraktometri 
dan Keratometri. 

Menkes berbincang 
dengan salah satu pasien 
di RS Mata Cicendo.
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2. Instalasi Farmasi
Melakukan pelayanan apotek khusus 
mata selama 24 jam. 

3. Instalasi Patologi Klinik,
Melakukan pemeriksaan untuk 
menunjang keakuratan diagnosa 
penyakit mata selama 24 jam selain 
pemeriksaan laboratorium umum 
lainnya. 

4. Instalasi Optik
Melayani pemeriksaan dan penyedi-
aan kacamata dan lensa kontak. 

Pelayanan 
unggulan RS Cicendo  
sebagai berikut:
1. Katarak dan Bedaf Refraktif, ke-
giatannya meliputi pelayanan bedah 
katarak terdiri dari : Fakoemulsifikasi, 
Small Incision Cataract Surgery (SICS) 
dan bedah refraktif : LASIK, LIO Fakik, 
clearlens extraction

2. Vitreo Retina, kegiatannya me-
liputi pelayanan vitreo retina pari-
purna dan pelayanan rujukan kasus 
vitreo retina nasional.

3. Pediatrik Oftalmologi, keg-
iatannya meliputi pelayanan kasus 
kebutaan anak dan program Avoid-
able Children Blindness yang meru-
pakan pilot project WHO selama 
tahun 2004-2008 yang diperpanjang 
hingga beberapa tahun berikutnya 
serta studi penyebab kebutaan pada 
anak di daerah Jawa Barat.

4. Oftalmologi Komunitas, keg-
iatannya meliputi : mengembang-
kan pelayanan berbasis komunitas, 
menjalin kemitraan dengan organ-
isasi non pemerintah, memberikan 
wawasan kesehatan mata komuni-
tasi bagi calon dokter spesialis mata, 
kegiatan dalam gedung (hospital 

based), kegiatan luar gedung untuk 
operasi katarak massal, promosi dan 
pendidikan di bidang kesehatan 
mata, melatih kader, guru dan ma-
syarakat dalam membantu melaku-
kan skrining kelainan mata. 

RS  yang didirikan oleh pemerin-
tah Hindia Belanda awalnya  bertu-
juan  menanggulangi wabah tra-
choma dan xerophtalmia di Bandung 
dan sekitarnya. Dijelaskan  dr. M. 
Boesoirie, Sp. M. MM, Direktur Utama 
RS Mata Cicendo,  RS ini awalnya  
bernama  ’Koningin Wilhelmina 
Gathuis Voor Ooglijders’. Yang 
dipimpin seorang direktur Belanda, 
bernama C.H.A. Westhoff, MD. 

Mula-mula RS ini hanya melayani 
pasien rawat jalan, rawat inap dan 
kegiatan operasi bagi masyarakat  
Bandung dan sekitarnya. Pada tahun 
1930 RS ini mengembangkan pelayan-
an di luar gedung yaitu ke daerah-
daerah sekitar Bandung seperti 
Sumedang, Tanjungsari, Congeang, 
Darmajaya, Situraja dan Legok. Kemu-
dian pada tahun 1942-1945 berperan 
sebagai RS Umum menggantikan RS 
Rancabadak yang dijadikan RS Militer. 
Pada saat itu kepemimpinan RS 
sudah mulai dipegang dokter-dokter 
Indonesia. Tahun 1961 rumah sakit 
ini mulai digunakan oleh mahasiswa  
Fakultas Kedokteran Universitas Pad-
jadjaran dan tahun 1968 digunakan 
sebagai tempat pendidikan dokter 
spesialis mata dan mulai tahun 2007 
sebagai tempat pendidikan dokter 
sub spesialis mata. 

Tahun 1978  RS  Cicendo di-
tetapkan sebagai RS Tipe C oleh 
Departemen Kesehatan berdasarkan 
Keputusan Menkes No. 136/Menkes/
SK/IV/78 tanggal 28 April 1978. Ke-
mudian pada tahun 1992 ditetapkan 
sebagai RS Tipe B Non Pendidikan 
dan sebagai RS Rujukan Mata Nasio-
nal berdasarkan Keputusan Menkes 

No. 1040/Menkes/SK/XI/1992 tang-
gal 19 November 1992.  Mulai saat 
itu berbagai fasilitas dan kualitas 
pelayanan serta pendidikan mulai 
ditingkatkan.

Pada tahun 2000,  RS ini terakre-
ditasi 5 pelayanan yaitu administrasi 
dan manajemen, pelayanan medis, 
perawatan, rekam medik dan emer-
gensi. Sejak tahun 2002 dimulai 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dan sarana/prasarana 
secara teratur dan lebih bermakna 
sesuai dengan visi dan misi yang te-
lah ditetapkan. Dikembangkan pula 
beberapa pusat pelayanan unggulan 
(center of exellence) yaitu Pediatrik 
Optalmologi, Vitreo-Retina, Oftal-
mologi Komunitas, Glaukoma dan 
Katarak Bedah Refraktif. Kemudian 
diikuti dengan pengembangan Pusat 
Pelatihan Oftalmologi (Opthalmology 
Training Center) dan Pusat Penelitian 
Mata (Opthalmology Research Center) 
melalui kerja sama dengan berbagai 
pihak di luar negeri. 

Kemudian,  tahun 2005 terakredi-
tasi 12 pelayanan yaitu administrasi 
dan manajemen, pelayanan medis, 
perawatan, rekam medik, emer-
gensi, operasi, laboratorium, farmasi, 
elektro diagnostik, keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3), infeksi nosoko-
mial dan pediatrik oftalmologi. Pada 
tahun 2006 terakreditasi A untuk 
Bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas 
Kedokteran Universitas Padjadjaran.  

Sejak  2007, RS Mata Cicendo yang  
terletak di atas lahan seluas 11.400 
m2 dengan luas bangunan 13.832 m2  
untuk instalasi rawat jalan 2.176 m2, 
instalasi rawat inap 2.249 m2, instalasi 
bedah 990 m2, instalasi penunjang 
1.380 m2, perkantoran 1.516 m2 , 
gedung perkuliahan dan fasilitas riset 
1.320 m2 ini  ditetapkan menjadi Ru-
mah Sakit Khusus Tipe A Pendidikan 
berdasarkan Keputusan Menkes No. 
045/MENKES/PER/I/2007 . l(smd/Iw)

Imunisasi, Lindungi  
Anak dari Ancaman 
Penyakit dan Kematian

Program imunisasi 
menjadi prioritas 
Pemerintah sesuai 
dengan komit
men  global  2009  
Indonesia   Bebas 
Penyakit Polio 
(Polio Eradica
tion).  Dibutuhkan  
dukungan semua 
pihak terutama 
dalam menyuk
seskan imunisasi 
rutin, sehingga 
semua bayi di 
Indonesia mem
peroleh imunisasi 
polio sebanyak 4 
dosis.      

Pelayanan imunisasi Polio, 
salah satu program imunisasi 
nasional.
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Anak anugerah 
Tuhan yang harus 
dijaga dan diper-
tahankan tumbuh 
kembangnya agar 
menjadi generasi 
penerus bangsa 

yang berkualitas. Salah satu cara 
untuk menjaga anak agar terhindar 
dari kesakitan dan kematian adalah 
imunisasi. 

Imunisasi adalah kegiatan pem-
berian vaksin ke dalam tubuh untuk 
memberikan kekebalan terhadap 
penyakit. Imunisasi wajib yang harus 
diberikan  kepada semua bayi ( usia 
0-11 bulan ) adalah BCG, DPT, Polio, 
Campak dan Hepatitis B.  Vaksin BCG 
untuk mencegah penyakit tubercu-

losis, DPT untuk mencegah penyakit 
Diphteri, Pertusis dan Tetanus, vaksin  
campak untuk mencegah penyakit 
campak, vaksin polio untuk mence-
gah penyakit polio, plus vaksin He-
patitis B untuk mencegah penyakit 
Hepatitis B ( penyakit hati ). Hal ini 
tertuang dalam Keputusan Menteri 
Kesehatan RI No .1611/MENKES/ SK / 
XI / 2005 tentang Pedoman Penye-
lenggaraan Imunisasi. 

Keputusan mewajibkan kelima 
jenis imunisasi tersebut sebagai 
imunisasi dasar telah sesuai den-
gan penelitian dari sisi  epidemiolo-
gis dan pembuktian manfaat yang 
sangat luas dan sudah berjalan 
bertahun-tahun. Program ini tidak 
hanya dilakukan di Indonesia tapi 

juga dilakukan di berbagai negara.
Tuberkulosis, Tetanus dan Cam-

pak adalah penyakit penyebab ke-
matian utama pada bayi. Polio juga 
merupakan ancaman kematian dan 
kecacatan pada bayi. Penyakit ini 
belum ada obatnya,  tetapi dapat di-
cegah dengan imunisasi. Sedangkan 
Hepatitis B adalah penyakit yang 
dapat menyebabkan serosis (pen-
gerasan)  dan kanker hati. Kelima 
vaksin tersebut adalah produksi da-
lam negeri yang telah memperoleh 
izin edar dari Badan POM sehingga 
kualitas dan mutunya terjamin. 

Dengan capaian program 
Imunisasi dasar rutin lebih dari 80 
%, selama 10 tahun sejak tahun 
1995 sampai 2005, maka di Indo-

nesia tidak ditemukan kasus polio. 
Tetapi pada Maret 2005, ditemukan 
virus polio liar yang berasal dari 
Nigeria di desa Cidahu Jawa Barat. 
Kemudian kasus polio menyebar ke 
beberapa propinsi. Untuk memutus 
rantai penularan telah dilakukan 
imunisasi terbatas dilanjutkan de-
ngan 5 kali putaran Pekan Imunisa-
si Nasional (PIN) pada tahun 2005 
dan 2006. Sejak saat itu sampai 
dengan sekarang tidak ditemukan 
lagi kasus polio  di Indonesia. 

Imunisasi BCG dikembangkan 
sejak 1973. Tahun 1976 mulai dikem-
bangkan imunisasi DPT di beberapa 
kecamatan di pulau Bangka. Tahun 
1977 ditetapkan sebagai fase persia-
pan pengembangan program imuni-

sasi (PPI), kemudian pada tahun 1980 
program imunisasi secara rutin terus 
dikembangkan dengan memberikan 
beberapa antigen, yaitu BCG, DPT, 
Polio dan Campak. Mulai tahun 1992 
diperkenalkan imunisasi Hepatitis B 
di beberapa kabupaten di beberapa 
propinsi dan mulai tahun 1997 imu-
nisasi Hepatitis B dilaksanakan secara 
nasional. Sampai saat ini program 
imunisasi di Indonesia secara rutin 
memberikan antigen BCG, DPT, Polio, 
Campak, dan hepatitis B.

Contoh penyakit yang berhasil 
dieradikasi dengan imunisasi wajib 
adalah penyakit cacar sehingga 
dunia dinyatakan bebas cacar pada 
tahun 1976. Penyakit berikutnya 
yang akan dieradikasi adalah penya-

kit polio. 
Kelima vaksin imunisasi dasar 

yang diwajibkan pemerintah Indo-
nesia tersebut tersedia di Posyandu, 
Puskesmas, dan sarana kesehatan 
lainnya.

Sedangkan vaksin lain yang 
sudah beredar di Indonesia, seperti 
Invasive Pneumococcal Desease 
(IPD), Haemophilus Influenza Tipe 
B (HIB) dan vaksin kombinasi 
(MMR=Measles, Mumps and Rubella)  
walau telah memperoleh ijin edar 
dari Badan POM, belum ditetapkan 
sebagai program Imunisasi Nasional. 

Menurut Direktur Surveilans, Epi-
demiologi Imunisasi dan Kesehatan 
Matra dr. Andi Muhadir, program 
Imunisasi di Indonesia merupakan 
pelaksanaan dari kesepakatan inter-
nasional (Global commitment) yaitu:
1. World Health Assembly 1988 

untuk mencapai Eradikasi Polio 
2000 yang kemudian dikorek-
si menjadi tahun 2009 untuk 
regional Asia Tenggara.

2. World Health Assembly 1989, 
tentang Reduction of Measles 
Morbility and Mortality.

3. World Summit for Children 
1990, untuk mencapai target 80-
80-80, eliminasi tetanus neona-
torum dan reduksi campak.

4. WHO/UNICEF/UNFPA, Decem-
ber 1999, joint statement on 
the use of autodisable syringe in 
immunization services.

Umur 
Bayi

Jenis
 Imunisasi

0-7 Hari HB0
1 Bulan BCG, Polio 1
2 Bulan DPT/HB 1, Polio 2
3 Bulan DPT/HB 2, Polio 3
4 Bulan DPT/HB 3, Polio 4
9 Bulan Campak 

JADWAL:
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Di atas   keting-
gian1.700-1.800 
meter dari per-
mukaan laut  di 
kawasan desa Tlo-
godlingo Tawang-
mangu, Kabupaten 

Karanganyar  Jawa Tengah,  Lawu   

Garden  yang terdiri dari Aromatic 
Garden, Subtropic Garden, dan Golden 
Green  menjadi terlihat  istimewa 
dengan   hawa sejuk dan panorama 
indah. Dalam kebun seluas 13 hektar  
yang mempunyai kondisi mikrokli-
mat yang berbeda dengan dataran 
rendah lokasi itu dikembangkan  

tanaman obat dataran tinggi dan 
tanaman obat spesifik lokal Gunung 
Lawu.  

Aromatic Garden merupakan 
kebun yang ditanami tanaman 
aromatik yang dapat digunakan 
untuk kosmetik, parfum scent, dan 
pengobatan seperti Rusmarinus 

Lawu Garden,  

Wisata Ilmiah  
di  Lereng Gunung Lawu

5.  UNGASS (United Nation Gen-
eral Assembly Special Session) 
2002, target tahun 2010 caku-
pan campak nasional 90 % dan 
tiap kabupaten 80 %.
Menurut dr. Andi Muhadir, imu-

nisasi di Indonesia dilaksanakan 
melalui program rutin dan tamba-
han.  Sasaran program imunisasi 
rutin adalah bayi (antigen: HB, BCG, 
DPT, Polio, Campak), anak sekolah 
(antigen: Campak, DT, dan TT), 
wanita usia subur (antigen: TT). Se-
dangkan program  imunisasi tam-
bahan dilaksanakan dalam kondisi 
penanggulangan darurat (seperti: 
bencana alam, KLB/risiko KLB) atau 
dalam upaya backlogfighting (pem-
berian imunisasi tambahan untuk 
melengkapi imunisasi bagi anak 
yang drop out pada imunisasi rutin).  

Untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan imunisasi di Indonesia 
antara lain dilaksanakan penyun-
tikan yang aman (safety injection) 
seperti pemakaian alat suntik 
sekali pakai  (Auto Destruct Syringe), 
kemasan dosis tunggal yang telah 
dilengkapi dengan jarum suntik 
(Uniject HB), kombinasi vaksin DPT 
dan HB dalam satu kemasan (DPT/
HB), pemakaian safety box (untuk 
pembuangan limbah alat suntik). 
Di samping itu dilaksanakan moni-
toring rantai dingin penyimpanan 
vaksin untuk menjaga kualitas 
vaksin  dengan menggunakan alat 

yang  peka terhadap perubahan 
suhu seperti Vaccine Vial Monitor 
(VVM), Freeze Tag.

Tempat pelayanan 
imunisasi:

n	 Posyandu.
n	 Puskesmas.
n	 Rumah Sakit.
n	 Sekolah Dasar (Bulan Imu-

nisasi Anak Sekolah).
n	 Praktek pelayanan lainnya 

termasuk swasta.

Hasil imunisasi:
Hasil imunisasi dari tahun 1983 

sampai dengan tahun 2007 terlihat 
menurut indikator jangkauan dan 
tingkat perlindungan, sebagai 
berikut:

Imunisasi DPT1 merupakan 
antigen awal yang diberikan dari 
semua upaya imunisasi bagi bayi, 
karenanya antigen ini dijadikan in-
dikator jangkauan program. Sedang-
kan imunisasi  campak merupakan 
antigen terakhir yang diberikan 
dari semua upaya imunisasi bagi 
bayi, sehingga antigen ini dijadikan 
indikator perlindungan program. Di 
samping itu untuk melihat penca-
paian hasil imunisasi lengkap pada 
bayi digunakan pula indikator UCI 
(Universal Child Immunization). 

Cakupan Imunisasi tahun 1983-

1987 masih di bawah 80% karena 
pada periode ini merupakan fase 
awal pelaksanaan imunisasi. Sejak  
tahun 1990 di tingkat nasional 
telah mencapai UCI, dan merata di 
tingkat provinsi pada tahun 1993. 
Langkah selanjutnya UCI harus 
merata sampai ke tingkat Desa, di-
targetkan pada tahun 2010 semua 
Desa/Kelurahan di Indonesia dapat 
mencapai UCI.  Cakupan Desa/Ke-
lurahan yang mencapai UCI pada 
tahun 2005: 74,9%, tahun 2006: 
74,2%, dan tahun 2007: 76,1%.    

Setelah dunia berhasil mencapai 
Bebas Penyakit Cacar pada tahun 
1974, kata dr. Andi Muhadir, maka 
sesuai komitmen global pada tahun 
2009 Indonesia juga menargetkan 
Bebas Penyakit Polio (Polio Eradica-
tion).  Untuk mencapai target terse-
but dilaksanakan imunisasi polio se-
cara rutin bagi bayi sebanyak 4 do-
sis dan imunisasi tambahan dengan 
sasaran balita seperti dilaksanakan-
nya Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 
dan Sub PIN di beberapa provinsi. 
Sejak timbul kembali KLB polio liar 
di Indonesia pada tahun 2005 dan 
2006, sampai saat ini kasus virus po-
lio liar tidak dilaporkan lagi. Untuk 
pencapaian target tersebut perlu 
dukungan semua pihak terutama 
dalam menyukseskan imunisasi 
rutin, sehingga semua bayi di Indo-
nesia memperoleh imunisasi polio 
sebanyak 4 dosis.l(smd)

Cakupan Imunisasi DPT 1 dan Campak Indonesia, Tahun 1983-2007
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Officinalis, Calendula Officinalis. Saat 
ini tanaman aromatik semakin sulit 
dipisahkan dari kehidupan manu-
sia. Selanjutnya Subtropic Garden 
merupakan kebun yang terletak di 
kawasan Tlogodlingo dengan koleksi 
tanaman obat Subtropic antara lain, 
Digitalis Purpurea, Tymus Vulgaris, 
Valerian Officinalis. Sedangkan Gol-
den Green merupakan kebun koleksi 
tanaman obat, khusus buah dan 
sayuran daerah subtropic, antara lain, 
Fragraria Vesca, Pyrus Malus, Prunus.

Tujuan penyelenggaraan Obyek 
Wisata Ilmiah Lawu Garden untuk 
meningkatkan minat masyarakat 
terhadap tanaman obat dan obat 
tradisional yang dikemas secara 
edukatif dan reaktif.  Lawu Garden  
merupakan salah satu sarana pen-
dukung program wisata ilmiah Balai 
Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tranisional 
Badan Penelitian dan Pengemban-
gan Kesehatan Departemen Keseha-
tan. Sasaran dari program ini, Pelajar, 
Guru, Mahasiswa, Dosen, Peneliti, 
Litkayasa, Lembaga Pemerintah mau-
pun Swasta, Dunia Usaha/Masyarakat 
Industri, Tokoh Masyarakat, Kelom-
pok tani danMasyarakat Umum.

Wisata Ilmiah Penelitian dan 
Pengembangan Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional (Wislit TO-OT) meru-
pakan program yang mengandung 
unsur edukasi, informasi, rekreasi 
(entertainment) serta kewirausahaan 
(enterpreunership). Paket  Wislit 
TO-OT dapat berbentuk  kunjungan, 
magang & pelatihan, penelitian & 
pengembangan. Obyek Wislit TO-OT 
meliputi: Kebun Koleksi Tanaman 
Obat  yang terletak di Kawasan Ka-
lisoro yang menghimpun lebih dari 
950 spesies; Etalase Tanaman Obat 
yang juga terletak di Kalisoro; Lawu 
Garden; Museum Mini; Herbarium; 
Mini Bank Extract.

Seperti diketahui, di Indonesia 
terdapat sekitar 9.600 spesies dian-
taranya telah diketahui berkhasiat 
sebagai obat dan 300 spesies telah 
digunakan sebagai obat tradisional 
oleh industri. Tanaman obat (TO) 
dan obat tradisional (OT) sangat 
berperan dalam membantu mening-
katkan kesehatan dan kualitas hidup 
masyarakat.  40% penduduk Indone-
sia menggunakan obat tradisional.  
Modal dasar tersebut perlu dijaga , 
dilestarikan dan ditingkatkan.

Ancaman yang terjadi  di Indone-
sia adalah kelangkaan spesies TO. Hal 
tersebut karena adanya eksploitasi 
jenis tumbuhan liar dan tumbuhan 
hutan.  Kurangnya  pelestarian dan 

budidaya mengakibatkan rusaknya 
sumber daya alam.   Ancaman lain, 
munculnya pesaing produk dari luar 
negeri dan meningkatnya pencurian 
plasma nutfah. Keadaan tersebut me-
nyebabkan terenggutnya perolehan 
hak kekayaan  intelektual  Indonesia 
di kemudian hari.  Saat ini kebutuhan 
pasokan bahan baku dasar dunia  da-
lam bentuk simplisia maupun ekstrak 
terus meningkat meningkat.  

Sebagian besar produk obat 
tradisional yang terdaftar adalah 
dalam bentuk jamu. Pembuktian 
khasiat dan keamanannya berda-
sarkan empiris secara turun menu-
run. Namun, produk yang terdaftar 
sebagai “herbal terstandar” (melewati 
uji preklinik) baru 28 . Sedangkan 
untuk “fitofarmaka” (uji klinik) baru 5 
produk. Jumlah tersebut amat sangat 
sedikit. 

Salah satu kelemahan menda-
sar obat tradisional  adalah belum 
sepenuhnya digunakan dalam 
pelayanan kesehatan formal, karena 
minimnya hasil riset yang mendu-
kung data atau informasi efektivitas 
dan keamanannya.  Dalam UU No. 18 
Tahun 2002 tentang Sistem Nasio-
nal Penelitian, Pengembangan dan 
Penerapan Iptek, dinyatakan bahwa, 
fungsi dan peran Pemerintah Pusat 

dan Daerah adalah menumbuh-
kembangkan motivasi, memberikan 
stimulasi dan fasilitas serta men-
ciptakan iklim yang kondusif bagi 
perkembangan riset. 

Untuk  meningkatkan  pengua-
saan, pemanfaatan dan pemajuan 
Iptek,  khususnya di bidang tanaman 
obat dan obat tradisional melalui 
riset, perlu dilakukan pengenalan, 
pengetahuan dan ketrampilan kepa-
da masyarakat luas secara terus me-
nerus sejak dini. Oleh karena itu Balai 
Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional, 
Badan Litbangkes Depkes RI meng-
embangkan Program Wisata Ilmiah 
Litbang TO dan OT (Wislit To-OT), 
perpaduan sinergi antara edukasi, 
iptek dan pariwisata. 

Dasar pemikiran program Wislit 
TO-OT salah satunya adalah turut 
berperan dalam mencerdaskan dan 
meningkatkan pengetahuan masy-
arakat luas terhadap pemanfaatan 
TO-OT melalui alih teknologi Iptek, 
dengan memperhatikan kearifan 
lokal dan nilai budaya asli masyara-
kat. Disamping itu untuk mendorong 
dan memotivasi masyarakat untuk 
memanfaatkan Tanaman Obat dan 
Obat Tradisional, karena telah ter-
bukti secara ilmiah khasiat dan kea-

manan Obat tradisional melalui riset 
(evidence based) untuk mendukung 
kesehatan individu/masyarakat. 
Selanjutnya, mendorong pelestarian 
nilai historis, menjaga dan meng-
embangkan warisan leluhir bangsa 
Indonesia (traditional knowledge) 
melalui pemaduan pengetahuan 
empiris dengan Iptek (Scientific and 
technology).

Kecenderungan perubahan pola 
hidup kembali ke alam (back to 
nature) serta kondisi agroklimat di 
Wilayah Tawangmangu yang sesuai 
untuk pengembangan produk TO 
dan OT serta  Pangsa pasar yang 
besar terhadap OT  yang juga  secara 
tidak langsung mencegah pemana-
san global merupakan unsur-unsur 
dasar pemikiran ProgramWislit.

Kebijakan strategis yang 
dilakukan antara lain :
1. kebijakan kesehatan,  men-

dorong dan menempatkan 
produk-produk obat herbal yang 
memenuhi persyaratan keseha-
tan sebagai integral dari sistem 
kesehtan nasional. 

2. Kebijakan riset dan tekno-
logi: mendorong peningkatan 
produktivitas industri serta 

peningkatan kualitas dan peng-
embangan produk-produk 
herbal inovatif. 

3. Kebijakan pariwisata: mendorong 
integrasi pembelajaran Iptek, so-
sial budaya dan rekreasi dengan 
memanfaatkan To dan OT seba-
gai daya tarik dan kemadirian 
wilayah. 

4. Kebijakan industri : mendorong 
pembangunan industri OT dalam 
suatu klaster industri yang bersi-
fat komplementer dan sinergis. 

5. Kebijakan pertanian/perkebunan,  
mendorong tumbuh-kembang 
agroindustri dan agribisnis 
tumbuhan obat serta jaminan 
ketersediaan bibit unggul. 

6. Kebijakan ekonomi : mendorong 
peningkatan pendapatan masya-
rakat/petani melalui pelaksanaan 
budi daya TO sesuai dengan 
keunggulan sumber daya TO dan 
kearifan lokal wilayah, sehingga 
berdampak pada percepatan 
pertumbuhan ekonomi nasional.  

7. Kebijakan lingkungan hidup : 
mendorong pemanfaatan, peles-
tarian dan perlindungan kekaya-
an sumber daya alam Indonesia 
secara berkelanjutan sehingga 
terpelihara keseimbangan eko-
sistem. l(isti)
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Kepala Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan (BPOM) dr. 
Husniah Rubiana Thamrin Akib 

mengumumkan lima dendeng dan 
abon sapi yang mengandung DNA 
babi. Dari kelima produk itu, tiga 
produk tidak diketahui produsennya 
atau fiktif dan satu produk terpasang 
lebel halal.

Lima produk yang mengandung 
DNA babi itu adalah, Dendeng Abon 
Sapi Gurih Cap Kepala Sapi 250 gram 
produsennya tidak diketahui, Abon 
Dendeng Sapi cap Limas 100 gram 
diproduksi Langgeng Salatiga yang 
ternyata adalah produsen fiktif, Abon 
Dendeng Sapi Asli cap ACC produsen 
tidak diketahui, Dendeng sapi Is-
timewa Beef Jerky Lezaaat 100 gram 
diproduksi MDC Food Surabaya, dan 
Dendeng Sapi Istimewa no 1 cap 999 
250 gram diproduksi oleh S. Handro-
purnomo Malang.

Temuan dendeng sapi meng-
andung DNA babi ini diketahui 
setelah dilakukan uji sampling dan 
pengujian  atas 35  merek  dendeng 

dan abon  sapi yang  terdiri dari 15 
dendeng dan 20 abon. Pengujian di-
lakukan dengan menggunakan PCR 
(Polymerase Chain Reaction). Den-
deng sapi tersebut adalah hasil ola-
han pangan industri rumah tangga 
(PIRT) yang izin edarnya dikeluarkan 
pemerintah daerah setempat.

Dari hasil pengujian ditemukan 
5 merek dendeng positif DNA babi. 
“Itu positif mengandung daging 
babi dan daging celeng,” ujar Kepala 
Pengawasan Obat dan Makan, saat 
jumpa pers di Kantor BPOM Jakarta, 
Kamis, 16 April 2009.

 Dr. Husniah menambahkan, 
kelima merek dendeng dan abon 
daging babi tersebut dikemas dan 
ditulis sebagai daging sapi. Bahkan 
ada cap halalnya. “Konsumen   agak   
sulit   membedakannya. Kalau  perbe-
daannya, daging babi  seratnya  tidak 
terlihat, tetapi kalau daging celeng 
seratnya tidak beda dengan daging 
sapi hanya harga daging celeng lebih 
murah.

Dendeng dari daging celeng 

dijual Rp 18 ribu per kg, jauh lebih 
murah dari daging sapi asli,” jelasnya. 
BPOM menemukan berbagai produk 
tersebut dari berbagai kota besar 
di Indonesia, antara lain Jakarta, 
Surabaya, Bandung, Bogor, Semarang 
dan Jambi.  
Dengan ditemukannya produk-
produk tersebut, Kepala BPOM 
mengiintruksikan Balai POM setem-
pat untuk segera menarik produk 
tersebut,” ujarnya lagi. Untuk pe-
musnahan produk makanan yang 
mengandung babi tersebut, Badan 
POM menyerahkan langsung kepada 
pemerintah daerah setempat.

“Untuk melindungi masyarakat 
dari produk tersebut, BPOM telah 
telah berkoordinasi dengan pemerin-
tah daerah. Bagi Masyarakat yang 
menemukan produk tersebut, dapat 
memberikan informasi melalui Unit 
Layanan Pengaduan Konsumen de-
ngan nomor telepon 021-4263333 
dan 021-32199000 atau email ke 
ulkp@pom.go.id dan ilpkdabanpom@
yahoo.com,” tambah Husniah. l (gi)

BPOM Temukan Dendeng dan 
Abon Mengandung Babi

Awal maret lalu, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono 
beserta Ibu Negara didam-

pingi Menkes Siti Fadilah Supari 
mengunjungi etalase kebun tana-
man berkhasiat obat milik Balai 
Besar Litbang Tanaman Obat dan 
Obat Tradisional yang merupakan 
salah satu Unit Pelaksana Teknis 
Depkes di bawah Badan Litbang 
Kesehatan.

Dalam   acara kunjungan  terse-
but, secara khusus Presiden memin-
ta penelitian dan pengembangan 
obat herbal terus dilakukan karena 
dapat memberi sumbangsih bagi 
bangsa Indonesia dan dunia interna-
sional.  Menurut Presiden, jika ada 
tanaman strategis berhasil dikem-
bangkan, harus bisa disambungkan 
dengan industri. Masyarakat sekitar 
juga  harus dilibatkan dengan  di-
tuntun para ahli. Apabila ada  inovasi 
dan terobosan,  maka   harus bisa 
dibuatkan  proyek khusus dengan 
pendanaan pemerintah.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah 
Supari yang mendampingi Presiden 
mengutarakan, Indonesia memiliki 
potensi herbal yang besar karena 
memiliki kekayaan hayati terbesar 
kedua di dunia setelah Brasil, bahkan 
nomor satu untuk kekayaan hayati 
laut. ”Ini dalam rangka swasembada 
obat. Mudah-mudahan tahun 2010 
atau 2011 itu tercapai. Yang sangat 
siap artemisinin, obat malaria,” kata 
Menkes.

 Indonesia memiliki lebih kurang 
7.000 spesies tanaman obat, 1.000 
diantaranya telah digunakan untuk 
pengobatan dan mengatasi masalah 
kesehatan. Data WHO menyebutkan, 
80% penduduk dunia masih tergan-
tung pada pengobatan tradisional 
dan sebagian besar dari tanaman 
obat. Dampak krisis ekonomi dan 
adanya transisi epidemiologi men-
gakibatkan penggunaan tanaman 
obat atau obat-obat herbal semakin 
tinggi. 

Rantai kegiatan dan distribusi 
perdagangan produk tanaman obat 
(obat herbal) menyedot tenaga kerja 
lebih dari 3 juta orang. Angka ini 
belum termasuk sebagian pelaku 
informal seperti pengobatan  tradisi-

onal, bakul jamu gendong, petani 
dan pengumpul tanaman obat. 
Adapun nilai perdagangan jamu di 
Indonesia mencapai lebih dari Rp 4 
trilyun per tahun. 

Selain bernilai strategis di bidang 
ekonomi, tanaman obat juga ber-
peran dalam meningkatkan ketahan-
an bangsa dalam upaya swasem-
bada bahan baku obat.  Oleh 
karena itu, peran lembaga ini sangat 
penting dalam mendukung IPTEK 
untuk pengembangan pemanfaatan 
tanaman obat di masa yang akan 
datang. B2P2TO2T telah meng-
hasilkan berbagai karya ilmiah dan 
materi-materi hasil penelitian yang 
berdampak langsung maupun tidak 
langsung bagi masyarakat. l(gi)

Rp 4 Trilyun, 
Nilai Perdagangan Jamu 
di Indonesia

Kepala BPOM, dr. Husniah Rubiana Thamrin 
Akib mengumumkan lima dendeng dan abon 
sapi yang mengandung babi.

Presiden RI dan Ibu Ani Bambang 
Yudhoyono beserta ibu mengunjungi 
etalase kebun tanaman berkhasiat 
obat milik Balai Besar Litbang Tana-
man Obat dan Obat Tradisional di 
Tawangmangu, Jateng.
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I ndonesia terletak tepat di 
lokasi bertumbukannya 
empat lempengan bumi: 
Pasifik, Filippina, Eur-
asian, dan Indo-Australia. 
Lempengan-lempengan 
itu terus bergerak sekitar 

4-11 cm per tahun, menimbulkan 
gempa bumi, memicu letusan 
gunung berapi dan tsunami. 

Dengan kondisi alam Indonesia 
yang seperti ini, dalam 4 tahun 
terakhir setidaknya telah terjadi 771 
insiden berbagai jenis kedaruratan 
dan bencana. Sedikitnya seperem-
pat juta orang tewas, sekitar satu 
juta mengalami luka-luka serta me-
lumpuhkan sejumlah fasilitas kes-
ehatan. Lihat saja, dari 3 bencana 
alam besar selama lima tahun tera-
hir yaitu Tsunami di Aceh, gempa 
bumi di Nias dan Yogyakarta, telah 
merusak 713 fasilitas kesehatan. 

Di sebelas negara anggota 
WHO wilayah Asia Tenggara, 
dalam satu dekade bencana alam 
telah mengakibatkan setidaknya 
536.000 penduduk meninggal. 
Jumlah ini setara dengan 58% 
dari jumlah keseluruhan kematian 
akibat bencana di seluruh dunia 
pada periode yang sama. 

Disayangkan, seringkali rumah 
sakit dan fasilitas kesehatan justru  
ikut rusak atau hancur saat terjadi 
bencana. Bencana  tidak saja 
menghancurkan bangunan rumah 
sakit dan fasilitas kesehatan 
lainnya, tetapi juga laboratorium 
dan kamar operasi. Bencana bisa  
menghilangkan rekam medik, 
serta dukungan untuk pelayanan 
medik atau non-medik. Menghan-
curkan prasarana seperti pasokan 
air bersih, pemanas air, peralatan 

atau mesin-mesin yang dapat  
membahayakan orang di dalam 
fasilitas kesehatan.  

Oleh karena itu, keberadaan 
bangunan yang kuat konstruk-
sinya dan seluruh peralatan serta 
sistem yang baik yang dapat tetap 
melayani publik saat bencana 
sangat diperlukan.  Itu sebabnya, 
pada peringatan Hari Kesehatan 
Sedunia (HKS) 2009  dicanang-
kan  program ”Selamatkan Nyawa, 
Siapkan Rumah Sakit Agar Aman 
Saat Menghadapi Bencana”.

Hari Kesehatan Sedunia diper-
ingati setiap tanggal 7 April. Tang-
gal ini diadopsi dari awal pemben-
tukan Badan Kesehatan Sedunia 
(WHO) tahun 1948. Peingatan 
HKS sendiri baru dimulai tanggal 
1950.  Pada intinya,  rumah sakit 
yang aman tidak dapat diwujudkan 
tanpa bantuan berbagai pihak dan 
masyarakat. Pembangunan dan 
kesiap-siagaannya memerlukan 
dukungan pengambil keputusan 
dan berbagai profesi yang sebagi-

annya adalah perencana, arsitek, 
akhli teknik, pegembang, manajer 
risiko, tenaga kedaruratan, organi-
sasi profesi kesehatan, dan ban-
yak lagi. Dengan bekerja sama, 
saat bencana melanda, fasilitas 
kesehatan Indonesia dapat ber-
tahan dan menjalankan fungsi 
sebagaimana mestinya.l

(gi-dari berbagai sumber)

Selamatkan Nyawa, Siapkan  
Rumah sakit   Hadapi Bencana

Tiap ada bencana, rumah sakit 
memegang peranan penting 
dalam penanganan kesehatan 
para korban. Sebab, banyak kor-
ban bencana yang terluka, patah 
tulang, dan penyakit infeksi lain 
pascabencana.

Dalam menangani bencana 
dan situasi kegawatdaruratan 
lainnya, rumah sakit harus disiap-
kan sejak sebelum ada bencana. 
Rumah sakit harus siap meng-
hadapi lonjakan jumlah pasien 
melebihi kapasitas yang ada. 

Menjadi haji 
mabrur dan  
sehat  selama 
menjalankan 
ibadah haji, 
tentu dam-
baan semua 

calon jamaah haji. Memahami hal 
itu,  Departemen Kesehatan  melalui 
pelayanan kesehatan haji  melaku-
kan   langkah-langkah   pengamanan  
guna menekan  risiko   yang tidak  
diharapkan.

Diantaranya,  Depkes melibatkan 
MUI menentukan kriteria jamaah haji 
yang patut melaksanakan ibadah 
haji (istitho’ah). Selain itu, Depkes  
juga meningkatkan kemampuan 
tenaga kesehatan melalui rekrut-
men dan pelatihan. Dan secara 
khusus mengupayakan perbaikan 
penyelenggaraan kesehatan haji di 
Tanah Air, embarkasi/debarkasi dan 
penyelenggaraan kesehatan di Arab 
Saudi. 

Intinya, pelayanan kesehatan haji 
harus lebih baik. Penegasan ini ter-
kait  dengan terbitnya UU 13 tahun 
2008 tentang penyelenggaraan kese-
hatan ibadah haji dan hasil evaluasi 
penyelenggaraan kesehatan haji 
awal tahun 2009. Undang-undang  
menyebut secara gamblang; pem-
binaan dan pelayanan kesehatan 
ibadah haji, mulai dari persiapan dan  
pelaksanaan ibadah haji, dilakukan 
oleh menteri yang ruang lingkup 
dan tanggung jawabnya di bidang 
kesehatan. Penegasan ini menunjuk-

kan baik buruknya pelayanan kese-
hatan haji menjadi tanggung jawab 
Menteri Kesehatan dan jajarannya. 
Untuk menjamin terselenggaranya 
pelaksanaan kesehatan haji deng-
an baik, undang-undang ini juga 
memerinci tanggung jawab pelak-
sanaan terstruktur, mulai di tingkat 
pusat, provinsi, kabupaten/kota dan 
di Arab Saudi. 

Secara umum  penyelenggaraan 
kesehatan haji tahun 1429 H/2008 
terselenggara dengan baik.  Terma-
suk pelaksanaan pemeriksaan kese-
hatan tahap 1 dan tahap 2, walau 

kualitas pengisian buku jamaah haji 
masih perlu ditingkatkan. Pemerik-
saan sanitasi asrama haji, katering,  
dan pesawat terselenggara  juga 
terselenggara dengan baik.  Demiki-
an pula pembekalan kepada petugas 
tenaga kesehatan haji Indonesia 
(TKHI) sudah terintegrasi dengan 
baik. Hal ini ditunjukkan dengan 
terkoordinirnya pelaksanaan opera-
sional dilapangan. Demikian penjelas-
an Dirjen PP dan PL Depkes, Prof. 
Dr.dr Tjandra Yoga Aditama pada 
pertemuan evaluasi penyelengga-
raan kesehatan haji di Medan. 

Pelayanan  Kesehatan  Haji 2009:

Terus Ditingkatkan

Pelayanan kesehatan haji 
di Arab Saudi



��  Mediakom No.XVII/APRIL/2009	 No.XVII/APRIL/2009 Mediakom  ��

Ragam Ragam

Selama penyelenggaraan kesehat-
an haji tahun 2008, sebagian besar 
penderita yang berobat jalan  mau-
pun rawat inap didominasi penyakit 
sistem pernapasan, sistem sirkulasi, 
sistem otot tulang dan jaringan dan 
sistem pencernaan.  Yang menarik,  
penggunaan pelayanan kesehatan 
di kloter justru menurun dibanding 
tahun lalu. Hal ini disebabkan  karena 
sebaran pondok haji lebih luas. 

Beberapa  hambatan yang dite-
mui dalam penyelenggaraan kes-
ehatan, antara  lain:  besarnya jumlah 
jamaah risiko tinggi (risti), minimal-
nya  tenaga kesehatan, dan   belum 
optimalnya sarana  dan prasarana. 
Kondisi seperti ini menimbulkan 
banyak masalah kesehatan, sehingga 
membutuhkan perhatian khusus 
terhadap jamaah  berisiko tinggi.  
Disamping itu, dalam memberi 
pelayanan kesehatan masih me-
merlukan tenaga kesehatan seperti 
tenaga sanitasi surveilens, apoteker, 
spesialis radiologi dan tenaga musi-
man yang sesuai dengan kebutuhan. 
Kekurangan tenaga ini menjadi 
hambatan untuk memberi pelayan-
an kesehatan yang optimal kepada 
jamaah haji.  Kekurangan tenaga 
tersebut disebabkan karena kuota 

TKHI yang tersedia terbatas, sehing-
ga tidak dapat menambah tenaga 
yang dibutuhkan.

upaya Peningkatan.
Melihat berbagai kendala dan 

hambatan pelaksanaan kesehatan 
jamaah haji tahun 2008, maka 
Pemerintah telah melalukan upaya 
peningkatan. Harapannya,  pelak-
sanaan kesehatan haji tahun 2009  
harus lebih baik dari tahun sebelum-
nya. Upaya  peningkatan yang akan  
dilakukan. Pertama,  pemeriksaan/
palayanan kesehatan jamaah haji 
pada tahap ke 2 akan dilaksanakan 
oleh Tim Dokter Spesialis RS Kabu-
paten/ Kota, khususnya bagi jemaah 
haji  berisiko tinggi. Kedua, pening-
katan sosialisasi, promosi kesehatan 
melibatkan berbagai pihak termasuk 
media cetak, elektronik dan kelom-
pok masyarakat.  Fokus utama dalam 
sosialisasi penekanannya pada 
upaya mempersiapkan kesehatan 
diri jamaah sebelum menunaikan 
ibadah haji. Oleh sebab itu, berbagai 
PSA ( iklan layanan masyarakat) yang 
terkait dengan haji menekankan 
pada pentingnya kesehatan fisik 
untuk suksesnya pelaksanaan iba-
dah haji. PSA ini telah ditayangkan 

melalui media elektronik TV one dan 
Metro TV. 

Ketiga, juga telah dilakukan 
peningkatan dalam bidang pemer-
iksaan sanitasi asrama haji, katering 
haji, sistem pencatatan dan pel-
aporan, baik di Tanah Air maupun 
di Arab Saudi.  Disamping itu, juga 
telah dilakukan peningkatan kualitas 
pembekalan petugas kesehatan haji 
berbasis kompetensi. 

Komitmen untuk memperbaiki 
pelayanan kesehatan haji tahun 
2009 menjadi tugas bersama jaja-
ran Depertemen kesehatan. Untuk 
berbagai tugas tersebut, kini telah 
disusun tugas pokok penyelengga-
raan kesehatan haji. Kegiatan pokok 
tersebut antara lain: pembinaan 
kesehatan dan pelayanan medis, 
pengendalian kesehatan, lingkungan 
pondokan dan keamanan makanan. 
Promosi dan komunikasi publik, 
penelitian dan pengembangan, 
pengelolaan sediaan farmasi, sistem 
informasi kesehatan dan penelitian.  
Dengan adanya cakupan kegiatan 
ini, diharapkan tidak ada bagian 
penting penyelenggaraan haji yang 
terlupakan. Harapannya, penyeleng-
garaan kesehatan haji 2009 lebih 
baik dari tahun sebelumnya.l(pra)

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K) ber-
sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Wapres Jusuf Kalla mengunjungi kor-
ban musibah jebolnya tanggul Situ Gintung, 
Cirendeu, Kec. Ciputat, Tangerang tanggal 
27 Maret 2009. Setibanya  di lokasi, Menkes 
langsung mengunjungi tempat pengung-

sian di Universitas Muhammadiyah Ciputat untuk menyerahkan 
bantuan 2.000 paket bahan pangan dari Presiden yang diterima 
Wakil Bupati Tangerang Rano Karno. Menkes juga mengunjungi 
tempat persemayaman jenazah korban di STIE Ahmad Dahlan, 
Ciputat. 

Dalam kesempatan tersebut Menkes menyatakan bahwa bagi 
Depkes yang paling penting adalah tanggap darurat bencana. 
“Jadi kami  akan menangani soal evakuasi dan pengobatan kor-
ban-korban luka. Selain itu kami juga akan mencegah terjadinya 
KLB penyakit”, ujarnya.

Menkes yang didampingi dr. Rustam S Pakaya, Kepala Pusat 
Penanggulangan Krisis Depkes juga menyerahkan bantuan 
Depkes berupa 100 koli makanan siap saji, 181 koli MP-ASI bubur, 
50 koli MP-ASI biskuit dan 100 kantong jenazah serta meminjam-
kan 4 unit AC standing, 1 unit perahu karet dan motor tempel, dan 
2 unit tenda. Bantuan dibawa oleh tim Pusat Penanggulangan 
Krisis Depkes. Selain memberikan bantuan Depkes juga mengirim-
kan tim pemantau yang dipimpin dr. Rustam S Pakaya. l(gi)

Presiden dan Wapres 
Kunjungi  Korban Musibah 
Situ Gintung
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Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke 
rahmatullah, Ir HM Supari,  suami Menteri Kesehatan 
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), Sabtu, 28 Maret pukul 
17.20 WIB dalam usia 66 tahun. Sebelum mening-
gal, almarhum menderita sakit sejak Novem-
ber 2008 dan sempat dirawat di RS Cipto 
Mangunkusumo Jakarta hingga akhirnya 
meninggal dunia. Almarhum Ir. HM. Supari 
meninggalkan seorang istri, dan tiga 
orang putra putri, serta enam orang cucu. 

Ucapan bela sungkawa dan karangan 
bunga datang dari berbagai kalangan 
mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para 
Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ketua 
DPR, memenuhi rumah duka di Jl. Denpasar 
Raya No. 14C, Kuningan, Jakarta Selatan. 

Almarhum dimakamkan hari Minggu pukul 
14.00 WIB di pemakaman San Diego Hill, Karawang. 
Isak tangis Menteri Kesehatan Siti Fadilah dan keluarga 
mengiringi prosesi pemakaman. Menkes yang hari itu 
mengenakan busana hitam didampingi putri tertuanya 
Tia Nastiti Purwitasari tak kuasa menahan air mata 
saat melihat almarhum dimasukkan ke peristirahatan 
terakhir.   

Sekretaris Jenderal Depkes RI dr. Sjafii Ahmad, MPH 
yang memberi sambutan saat pemakaman menyampai-
kan bela sungkawa dan berduka cita yang sangat dalam 
dari seluruh keluarga besar Departemen Kesehatan RI.  

“Semoga Almarhum diterima oleh Allah SWT sesuai 
dengan amal ibadahnya dan Ibu Siti Fadilah diberikan 

kekuatan untuk terus memimpin Departemen Kesehat-
an serta tetap tabah, sabar dan tawakal dalam mengha-
dapi cobaan ini. Selamat jalan Bapak Ir. HM. Supari”, kata 

dr. Sjafii Ahmad menutup sambutannya. 
Almarhum lahir di Magelang tanggal 17 
Februari 1943. Almarhum adalah seorang 

arsitek yang menyelesaikan pendidikan-
nya di Fakultas Teknik jurusan Arsitektur 
Universitas Gajahmada. 

Sebelum meninggal, selama masa per-
awatannya di RSCM, Almarhum pernah 
pulang sebentar untuk merayakan ulang 
tahun pernikahannya yang ke-36 dengan 

Siti Fadilah 25 Maret 2009 lalu.
Saat itu, Bapak Supari tak berinteraksi 

langsung dalam perayaan, karena berada di 
ruang isolasi berkaca. Di dekat ruang itu, terdapat 

ruangan tempat Menkes Siti Fadilah menyanyikan lagu 
True Love yang pernah dibawakan Frank Sinatra.

Pak Supari yang terbaring di tempat tidur, tampak 
tersenyum bahagia menatap istrinya yang ahli jantung 
itu melantunkan bait-bait cinta….

I give to you and you give to me, 
True love, true love. 

So on and on it will always be, 
True love, true love.

Selamat jalan Bapak Supari

Obituari

PRESIDEN TAKZIAH 
KE RuMAH MENKES

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Hj. Ani 
Yudhoyono bertakziah ke rumah Menteri Kesehatan hari 
Minggu, 29 Maret 2009 untuk menyatakan bela sungkawa 
atas meninggalnya Ir. HM. Supari, suami Dr. dr. Siti Fadiah 
Supari, Sp.JP(K) Menkes RI Sabtu sore di RS Ciptomangunku-
sumo. Presiden dan Ibu Negara menemui Menkes dan 
keluarganya sekitar 30 menit. Dihadapan para wartawan, 
Presiden menyampaikan kesan bahwa almarhum Ir. HM. 
Supari memiliki semangat yang luar biasa. Presiden terke-
san dengan sikap almarhum yang tidak ingin merepotkan 
saat sakit bahkan ia terus memotivasi sang istri untuk terus 
bekerja dan tidak terganggu karena sakitnya. Presiden juga 
mengenal almarhum sebagai sosok yang sederhana.

Sehari sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta 
Ibu Mufida Jusuf Kalla datang melayat ke rumah duka hari 
Sabtu (28/3) sekitar pukul 21.00 WIB, sementara sejum-
lah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu telah hadir lebih 
dahulu diantaranya Menko Kesra Aburrizal Bakri, Menkeu  
Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Mensesneg 
Hatta Radjasa, Mendiknas Bambang Soedibjo, Menhub  
Jusman Syafii Djamal, Menteri Koperasi dan UKM   
Suryadharma Ali, dan Ketua DPR RI Agung Laksono.

Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu lainnya 
yaitu Menhan Yuwono Sudarsono, Mendagri Mardiyanto, 
Menteri PU Djoko Kirmanto, Meneg PP Meutia Hatta, Men-
kumham Andi Matalala, dan Menteri Lingkungan Hidup 
Rahmat Witoelar melayat pada hari Minggu (29/3), sebe-
lum jenazah dikebumikan.

Almarhum dimakamkan hari Minggu pukul 14.00 WIB 
di pemakaman San Diego Hill, Karawang, Jawa Barat. l

In Memorium Ir. HM Supari 

Ragam

Kepala Badan Peng-
awas Obat dan 
Makanan (BPOM) 
Husniah Rubiana 
Thamrin Akib 
mengatakan kand-
ungan phenylpro-

panolamine (PPA) yang terdapat 
dalam obat flu dan obat batuk yang 
beredar di Indonesia masih dalam 
batas aman dikonsumsi. Obat flu dan 
batuk yang mengandung PPA telah 
mendapat ijin edar aman sesuai 
aturan pakai yang telah ditetapkan,  
yaitu maksimal 15 miligram per 
takaran.

Setiap negara memiliki kebijakan 
tersendiri mengenai batas peng-
gunaan PPA dalam obat. Di Inggris 
misalnya, batas aman penggunaan 
PPA 100 miligram per takaran/ dosis. 
“Kami pakai batas yang lebih kecil, 15 
miligram/takaran sesuai rekomen-
dasi ahli dalam Komite Penilai Obat 
Jadi,” jelas dr. Husniah dihadapan 
wartawan saat jumpa pers di Kan-
tor BPOM, Kamis 16 April 2009. Dr. 
Husniah mengimbau agar informasi 
ini dapat disebarluaskan sehingga 

masyarakat yang sedang sakit flu 
dan batuk tidak cemas mengkon-
sumsi obat-obatan tersebut. 

Kepala BPOM memberikan 
penjelasan ini sebagai tanggapan 
atas beredarnya informasi tentang 
pengumuman Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Amerika Serikat 
(US-FDA) tertanggal 1 Maret 2009 
yang menarik obat batuk dan flu di 
negara tersebut karena mengand-
ung PPA.

“Bulan November tahun 2000 
US-FDA memang menarik obat yang 
mengandung PPA karena diduga 
ada hubungan antara penggunaan 
PPA dosis tinggi pada obat pelang-
sing dengan perdarahan otak, tapi 
tidak benar ada pengumuman ten-
tang penarikan obat flu dan batuk 
mengandung PPA pada 1 Maret 
2009, sebagaimana berita yang bere-
dar melalui pesan singkat (SMS) dan 
surat elektronik (e-mail),” jelasnya.

 Lebih lanjut Husniah menjelas-
kan, di Indonesia penggunaan PPA 
hanya disetujui digunakan sebagai 
obat untuk menghilangkan gejala 
hidung tersumbat dalam obat flu 

dan batuk serta tidak pernah disetu-
jui digunakan sebagai obat pelang-
sing.

Pada April 2001, ia melanjutkan, 
BPOM juga sudah memberikan 
peringatan kepada publik mengenai 
batas aman penggunaan PPA dalam 
obat batuk dan flu serta rekomen-
dasi kepada produsen untuk men-
cantumkan kandungan PPS dalam 
kemasan produk obat.

 “Kandungan PPA yang masih 
diperbolehkan dalam obat batuk 
dan flu di bawah 15 miligram per 
takaran/dosis. PPA juga tidak boleh 
digunakan dalam obat batuk dan flu 
untuk anak usia di bawah 6 tahun,” 
tambahnya.

Ia menambahkan, penggunaan 
PPA dalam obat batuk dan flu juga 
harus disertai dengan pencantuman 
peringatan “tidak boleh digunakan 
untuk penderita hipertensi dan  
hiperthyroid” pada kemasannya 
karena bahan obat yang digunakan 
sebagai decongestan dalam obat 
batuk, flu, sinusitis serta alergi itu di-
duga dapat meningkatkan tekanan 
darah. l(gi)

Obat Batuk & Flu Aman Konsumsi

Penjelasan kepala BPOM 
mengenai obat batuk 
dan flu di Indonesia yang 
aman dikonsumsi.
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Lambat, tidak ramah, dan membosankan,  be-
gitulah wajah rumah sakit kita.  Lihatlah di 
ruang tunggu,  pengunjung harus berjam-jam 
mengantri panjang untuk mendapat pelayan-
an. Mereka  harus menguatkan kesabarannya 

sambil menelan ludah berulang kali.  Di ruang tunggu  
yang sempit, pengab,  dan panas  itu,  beribu   ekspresi  
wajah terpancar di sana. Ada   yang  kusut  menahan 
lelah. Ada yang  cuek  bebek  sambil menghisap  batang 
rokok dalam-dalam, ada  pula  yang mengerutkan  wajah   
sambil  mengusir asap rokok.  Tidak jarang pula, ada  
yang merintih  menahan sakit. Lengkap sudah  penderi-
taan  pasien   sebelum  perawatan dilakukan.

Ruang tunggu menjadi lebih seru karena harus 
berbagi dengan lapak pedagang kaki lima. Semen-
tara petugas dengan santainya berkali-kali membalas 
sms, menerima telepon dan bercanda dengan sesama 
petugas sambil ngemil makanan kecil, seolah tak peduli 
dengan kegelisahan, penderitaan 
dan kebosanan pasien.  Inilah 
pemandangan “indah” dari se-
buah potret pelayanan kesehatan 
kita. Pelayanan kesehatan “pelat 
merah” yang kita cintai, walau 
tidak semua seperti ini. 

Mengapa ini terjadi? Banyak 
penyebabnya. Diantaranya, belum 
ada standar pelayanan  baku 
sehingga setiap petugas berkreasi 
sendiri sesuai dengan kapasitas-
nya. Akibatnya, ada yang akurat, 
tapi tidak sedikit yang meleset 
dan salah sasaran. Sebagai contoh; 
seorang pasien mendaftar untuk 
mendapat pelayanan jantung, tapi 
dokumennya masuk ke bagian 
anak. Setelah lama menunggu di bagian jantung, tak 
kunjung mendapat panggilan. Setelah berputar-putar 
menelusuri dokumen, ternyata dokumen diketemukan  
di bagian anak. Begitu kembali ke bagian jantung,  dok-
ternya sudah pulang. Menyedihkan..!

Mungkin ada standar pelayanan, tapi belum terso-
sialisasi dengan baik. Padahal standar itu telah disusun 
dengan biaya besar. Akibatnya, standar pelayanan belum 

memberi arahan yang kuat membentuk etos kerja yang 
baik.  

Petugas kesehatan  adalah manusia, bukan malaikat. 
Banyak keterbatasan dan kekurangan. Bisa jadi ketika 
sedang ada masalah pribadi,  emosi  tak terkendali. Rasa 
lelah  membuatnya berubah menjadi marah-marah. Ke-
tika  sedang lelah,   tak ada  lagi senyum, salam dan tegur 
sapa. Bekerja seperti robot. Menginginkan  agar  peker-
jaan cepat selesai. Tak ada sentuhan hati dan empati. 

Pasien juga manusia. Segala harapan terkadang ber-
lebihan. Mereka berkeinginan mendapat pelayanan yang 
ramah, cepat dan menyenangkan. Sehingga penyakit 
yang dialami segera sembuh, seusai berobat.  Mereka 
mendambakan sentuhan lembut, sapaan hangat, rasa 
empati yang mendalam dan tersedia peralatan kesehat-
an yang lengkap. Tapi sayang, harapan tak sesuai ke-
nyataan. Fakta di lapangan seringkali yang terjadi justru 
sebaliknya. 

Bagaimana memperbaiki?
Jangan tinggalkan mereka, 

walau pelayanan belum memuas-
kan.  Masih ada waktu untuk 
memperbaiki. Semua harus mem-
punyai komitmen untuk mem-
perbaiki. Mulai dari jajaran pimpi-
nan, pelaksana dan masyarakat 
sebagai pengguna. Mereka harus 
bekerja sesuai dengan porsinya 
masing-masing secara sinergi. 
Saling memperkuat, menopang 
beban bersama untuk kepenting-
an bersama. Ini akan terjadi jika 
kualitas SDMnya mumpuni. Jadi, 
dari SDM lah perbaikan dimulai.

Unit pelayanan kesehatan ‘plat 
merah’ seharusnya lebih baik. 

Sebab  PNS pelayannya, terjamin gajinya, tidak terkena 
PHK seperti swasta. Biaya Kesehatannya pun dijamin me-
lalui Askes. Masyarakatnya dijamin pemerintah melalui 
Jamkesmas dan Jamkesda. Adapula yang dijamin Jam-
sostek dan jaminan kesehatan lainnya.  Mestinya mereka 
mendapat pelayanan kesehatan yang optimal. Tak ada 
diskriminasi. Bangkitlah rumah sakitku..! l

Rumah Sakit (ku)

Lentera

“Heran, semua kok serba uang. Se-
tiap pelayanan harus memberi tip. 
Kalau tidak,  senyumannya   asem,  
tutur katanya ketus dan  apa  saja 
yang kita lakukan serba salah,” 

keluh Drs. Joko Sulistio, M.Si,  pejabat eselon IV di Badan 
Besar Pengembangan Pelatihan Kerja Luar Negeri Cev-
est Bekasi  ketika  menggunakan  fasilitas  Askes untuk 
mendapatkan pelayanan   rawat inap di  sebuah  rumah 
sakit pemerintah di Jakarta. Kelu-
han   yang sama   juga dituturkan 
Bu War, seorang PNS Balai Kota 
DKI Jakarta.  Bu War juga mera-
sakan  perbedaan  pelayanan  
antara  memberi tip dengan   
tidak memberi tip.  Kalau ada 
tip,  menurut bu War,  pelayannya 
lebih bersemangat, senyumnya 
mengembang, tutur katanya 
lembut, proaktif,  dan cekatan.  
Sebaliknya,  jika  tanpa tip, jangan 
harap  memperoleh sambutan 
pelayanan  yang memadai.  

Begitulah  kenyataannya,  
bahwa tip berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan. Setiap  peng-
guna   fasilitas   Askes  umumnya 
‘memahami’ adanya hal itu, dan  lambat  laun  memaklu-
minya sebagai  suatu kewajaran.

Tapi, benarkah  suatu hal  wajar?  Seharusnya tidak 
demikian,  pembaca.  Karena dalam pelayanan  seharus-
nya  tersimpan  keikhlasan  karena keikhlasan  adalah 
kunci kebahagian. Melayani dengan ikhlas  berarti 
sebuah  karunia tak terhingga. Sebab, dengan  keikhla-
san membawa  pekerjaan menjadi lebih  ringan. Seberat 

apapun tugas yang diembannya,  kita  akan memperoleh 
kemudahan dan  kegembiraan,  walau berbagai tekanan 
hadir bersama kita. 

Di sisi  lain, keikhlasan  juga dapat meluluhkan  hati 
yang keras.  Bukankah kita sering mendengar,  bahwa 
orang keras biasanya   malah jatuh  takluk bersimpuh 
lutut dihadapan orang yang sabar dan ikhlas?   Itulah 
yang terjadi.   Karena sesungguhnya setiap manusia  pasti 
memiliki   persaudaraan hati.  Prasangka yang membabi 

buta, emosi yang membuncah, 
meluap menjadi prahara yang 
memilukan. Orang tak berdosa 
menjadi sasaran. Tapi,  setelah 
hadir kesadaran yang mendalam 
atas kekeliruannya, mereka 
berbalik seratus delapan pu-
luh derajat. Caci maki berubah 
menjadi pembelaan, amarah reda, 
berbalik empati. Rasa benci men-
jadi simpati. Kemudian tumbuh 
rasa saling tolong-menolong, 
senasib sepenanggungan. Inilah 
persaudaraan hati. 

Intinya,  ikhlas memberi energi 
yang maha dahsyat. Ia mampu 
meruntuhkan tembok keangku-
han dan kesombongan. Mem-

bongkar kemunafikan dan menghilangkan kedzaliman 
tanpa harus terjadi pertumpahan darah, apalagi balas 
dendam. Itulah mengapa ikhlas harus terus bersemayam 
dalam dada setiap orang. Apalagi seorang pelayan rumah 
sakit  yang banyak menghadapi berbagai macam tipolo-
gi pasien dan keluarganya. Ikhlas menjadi domain yang 
penting dan utama, jika kita ingin menghadirkan pelayan-
an rumah sakit yang profesional. l 

Manajemen Ikhlas

Oleh: Prawito

Lentera
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