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ABSTRAKSI

BAB I

a. Tujuan

Tujuannya adalah menampakkan sistem telekomunikasi yang berada di

Indonesia dan menunjukkan bagaimanq sistem telekomunikasi dan

telemedicine akan dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pada 'akses

ke pelayanan-pelayanan kesehatan' di Indonesia.

b. Latar belakang

Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia adalah infrastruktur yang

penting karena, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terdiri dari

17.100 pulau. Sistem telekomunikasi menjadi lebih penting ketika stuktur

kesehatan dan pemerataan para dokter, juru rawat dan pekerja medis

dipertimbangkan.

Struktur tempat-tempat kesehatan di Indonesia dimulai dari tingkat

paling bawah, yaitu 1) POSYANDU, 2) PUSKESMUS PEMBANTU, 3) PUSKESMAS, 4)

Rumah Sakit Tingkat D, 5) Rumah Sakit Tingkat C, 6) Rumah Sakit Tingkat B,

Rumah Sakit Tingkat A. Struktur kesehatan yang serumit ini perlu sistem rujukan

yang effisen dan efektif.

Di Indonesia ada ketidakseimbangan dalam sumber daya manusia

(oversupply) di RS tingkat A dan Byang biasanya diletakkan di Ibu kota setiap

Propinsi, sedangkan di RS tingkat C dan D yang terletak di kecamatan setiap

Propinsi. Ada kekurangan sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan

(under-supply), jadi rata-rata calon tenaga kerja medis kurang dari yang



dibutuhkan. Bahkan pemerataan perangkat keras seharusnya

dipertimbangkan.

Dengan demikian, saya melihat adanya permasalahan mengenai

'Akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan' di Indonesia yang bisa dipecahkan

oleh telemedicine:

1. Persoalan pemerataan para Dokter dan para tenaga kerja medis.

2. Persoalan pemerataan fasilitas kesehatan.

3. Persoalan transportasi.

4. Persoalan keuangan untuk memberikan dan mendapatkan akses ke

pelayanan-pelayanan kesehatan yang disediakan.

5. Persoalan sentralisasi secara pemerintahan dan birokrasinya.

6. Persoalan pendidikan lanjutan dan penyegaran kembali secara umum,

para dokter, para tenaga kerja medis lainnya.

BAB II

a.Tujuan Telekomunikasi

Sistem telekomunikasi selalu mempunyai posisi yang penting untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena jangkauannya luas

dan berkemampuan untuk melayani kesehatan masyarakat dengan sistem

telemedicine. Selanjutnya ada rencqna NUSANTARA 21 untuk menyebarkan

jaringan-jaringan telekomunikasi di Indonesia sebelum tahun 2001.



"...[Tujuan] dari pembangunan national adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial /.../ dan pendidikan bangsa

Indonesia..." PP no. 3 / 1989 tentang sistem telekomunikasi di

Indonesia.

b. Rencana-rencana untuk nrienyampaikan informasi ke masyarakat lewat

sistem telekomunikasi.

Ada tiaa rencana yang dibahas dalam laporan ini. yaitu:

1. Rencana Rural Informaton Riched Community' (RIRC)

Informasi disampaikan ke masyarakat melewati empat tahap,

a) Proses pengiriman pesan mengenai informasi baru.

b) Proses pemberitahuan kepada kelompok masyarakat tentang

pertemuan mendengar informasi.

c) Bahasa yang harus dipakqi, yaitu bahasa daerah atau bahasa

Indonesia.

d) Proses mendengar informasi dan mengirim pertanyaan.

2. Rencana 'Rural Telemedicine In Indonesig'

Telemedicine yang diadakan dengan cara mengklasifikasikan daerah tertentu,

yaitu Tipe I, Tipe II dan Tipe III dan menyesuaikan jaringan telekomunikasi

(TELKOM) dengan kebutuhannya.



3. Rencana 'KEPERA' (Kesehatan. Pendidikan. Rencana Akses)

Sistem telemedicine terpadu yang diadakan dengan cara mengklasifikasikan

daerah tertentu, yaitu Pusat, Daerah Urbanisasi, Desa dan Daerah Terpencil dan

menyesuaikan semua jaringan telekomunikasi dengan kebutuhannya, yaitu

jaringan TELKOM, INDOSAT, Radio dua arah dan satu arah.

BAB III

a. Ada dua macam telemedicine yang dibahas, yaitu;

1) Canggih (dengan suara dan gambar-gambar langsung)

2) Sederhana (dengan jaringan radio)

Ada tiga faktor yang harus dipikirkan sebelum sistem telemedicine dilaksanakan.

1. Studi kelayakan (feasibility)

Studi kelayakan akan menentukan kemungkinan terjadi sistem telemedicine.

Aplikasi-aplikasi telemedicine yang muncul dari studi adalah sebagai

berikut ini:

• Sistem diagnosa tempat terpencil (remote site diagnoses)

• Sistem-sistem konsultasi dan rujukan

• Sistem pertolongan mengenai musibah / bencana dan pengelolaan

perjangkitan

• Sistem arsip medis elektronik (EMR Electronic Medical Record)

• Pendidikan lanjutan dan pendidikan penyegaran kembali

• Jaringan pengelolaan dan administrasi



2. Perincian teknis.

Perincian teknis akan menerangkan ongkos sistem telemedicine, dan

kemungkinan terjadinya secara teknis.

3. Faktor manusia.

Faktor manusia selalu harus dipertimbangkan, sehingga sistem telemedicine

yang diadakan akan memenuhi kebutuhan semua pihak yang harus

bekerjasama sistem telemedicine tersebut.

BAB IV

Kendala-kendala yang dibahas dalam bab III akan melambatkan "akses ke

pelayan-pelayan kesehatan' dan pelaksanaan sistem telemedicine terpadu di

Indonesia.

Pokok-pokokyang dibahas adalah sebagai berikut:

• Birokrasi

• Nepotisme, korupsi dan kolusi

• Budaya

• Manajemen yang salah (mismanagement)

• Bantuan luar negeri (foreign aid)

• Sistem Oligopoli di Indonesia.

• Isu-isu Hukum terhadap pertanggung-jawaban para dokter dan para medis

dalam rangka telemedicine.

• Kesadaran dan keinginan masyarakat secara umum terhadap

telemedicine.

• Bagaimana tanggapan Radio terhadap pemanfaatannya di Indonesia.



BABV

Kendala-kendala dalam rangka telemedicine menurut pendapat saya

mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kelemahan-kelemahan dalam

pola hidup, politik dan pemerintahan di Indonesia dan REFORMASI merupakan

keinginan dan harapan besar masyarakat Indonesia untuk merubah pola hidup

bangsa yang ada sekarang ini. Dengan demikian untuk menjalankan reformasi

tersebut peraturan-peraturan terhadap radio seharusnya diubah untuk

melancarkan aliran informasi kepada masyarakat tanpa dikendalikan oleh

pihak pemerintah, karena radio masih merupakan sistem telekomunikasi yang

murah, efisien, efektif dan cocok untuk kebutuhan dan kemampuan

masyarakat Indonesia.

Saran - saran

1. Sistem telemedicine terpadu, yaitu telemedicine sederhana dan

canggih perlu dipromosikan oleh departemen kesehatan dan LSM-LSM yang

bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka promosi

tersebut akan mempermudah pelaksanaan sistem telemedicine terpadu di

Indonesia.

2. RSUD Dr Soetomo seharusnya secepatnya mengadakan proyek

pertama (pilot project) dengan fokus pendidikan lanjutan atau pendidikan

penyegaran kembali untuk mendidik para dokter dan juru rawatnya yang

tinggal di daerah terpencil. Proyek pertama ini akan berdasarkan progam SOTA

(School of the Air) Australia.



3. RRI seharusnya secepatnya mengadakan proyek pertama dengan

fokus pada Ibu dan Anak, contohnya program kesehatan yang diadakan oleh

PER (Parents Effectivness Services) dan, EDC (School of the Air) di negara

Philipina.

4. Penulis menyarankan agar departemen-departemen pemerintah di

Indonesia sering mengadakan kerjasama, tidak hanya sekadar secara resmi

dengan MOU (Memorandum of Understanding), tetapi dalam kenyataan

mereka harus lakukan hubungan yang berguna. Maksudnya adalah

departemen-departemen tertentu, misalnya Depkes dan Depdikbud akan

menghemat anggaran belanja, dengan cara membagi teknologi baru,

ongkosnya, dan perbaikannya. Contohnya Depkes bekerjasama dengan

Depdikbud kerjasama mengenai proyek telemedicine, karena jaringan

telemedicine bisa dimanfaatkan untuk melayani keperluan kesehatan serta

pendidikan.

5. Akhirnya suatu dewan harus diadakan untuk merumuskan perencanan

resmi, sehingga semua kegiatan kesehatan dalam sistem telemedicine terpadu

(KEPERA) akan dikoordinasikan secara baik.



Sinakatan

BUMN Badan Usaha Milik Negara

EMR Electronic Medical Record

EVP (Electronic Voice Processing)

GB Giga Bytes

IMR Infant Mortality Rate

ISDN Intergrated Services Digital Network

IT Information Technology

LAN Local Area Network

MMR Maternal Mortality Rate

ORARI Organisasi Radio Amatur Republic Indonesia

PMP Reapeter Point to Multi-point Repeater

PSTN Public Switch Telephone Network

RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia

RIRC Rural Information Riched Community

RRI Radio Republic Indonesia

SST Saluran Sambungan Telepon
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telekomunikasi sebagai infrastruktur adalah suatu infrastruktur yang

penting tidak hanya terhadap kesehatan, akan tetapi dalam hidup modern

sistem telekomunikasi punya peran yang sangat penting tidak hanya secara

politik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari secara umum. Sistem telekomunikasi

akan mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan kita sehari-hari,

misalnya pendidikan, pengelolaan, pekerjaan, aktivitas di rumah dan

sebagainya, maka ada alat telekomunikasi yang membantu mewujudkannya,

misalnya televisi, radio, telepon, internet, dan sebagainya. Dengan demikian

suatu sistem telekomunikasi yang dimanfaatkan secara baik akan mengatasi

kesulitan-kesulitan 'Akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan' yang ada di

Indonesia.

Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia adalah infrastruktur yang penting

karena, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terdiri dari 17.100

pulau 5000 km dari pantai Barat sampai pantai Timur dan seluas 1900 km dari

pantai Utara sampai pantai Selatan, sebaliknya 75 % luas Indonesia terdiri-dari

Jaut, maka penggunaan sistem telekomunikasi di Indonesiapun harus sebaik



mungkin untuk menutupi segalanya. Adapun pulau-pulau yang terbesar di

Indonesia adalah Irian Jaya, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Jawa.]

Kepadatan penduduk di pulau masing-masing ada perbedaan per

kilometerpersegi di Indonesia. Kepadatan penduduk di pulau Jawa adalah 814

orang per kilometerpersegi, dibandingkan pulau Irian Jaya dengan 4 orang

kepadatan penduduknya. Kira-kira 70% penduduk di Indonesia bertempat

tinggal di daerah pedesaan.

Bila dilihat pada pendistribusian sambungan telepon diseluruh Indonesia

hampir 73% terkonsentrasi di Pulau Jawa, secara khusus lebih dominan di

Jakarta (ibukota negara). Hal ini sangat kontras bila dibandingkan dengan

Indonesia bagian timur yang cakupan daerahnya sangat luas akan tetapi

hanya 10,6% dari total sambungan telepon diseluruh Indonesia.

Secara umum kepadatan telepon di Indonesia masih rendah, yaitu

kurang lebih 2 sambungan telepon per 100 orang, bahkan berada 5 juta

sambungan telepon bagi 200 juta penduduk di Indonesia. Pemerintah Indonesia

sudah memperkirakan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia

akan melebihi 250 juta penduduknya. Mudah-mudahan pada tahun itu

sambungan telepon tetap (fixed telephone lines) akan mencapai 20% dari

jumlah penduduk yang ada, dan terhadap kepadatan telepon baik di seluruh

Dunia dan pada unumnya Asia pada khususnya, Indonesia adalah negara

yang terlambat2 (lihat lampiran no. 1 & 2 Kepadatan Telepon disusun oleh

Negara-negara di Dunia, dan perencanaan sampai tahun 2001 di Indonesia).

Samudra Prasetio," Rural Telemedicine in Indonesia", PT.Telekomunikasi Indonesia.



Nusantara 21 adalah proyek telekomunikasi yang diciptakan oleh

pemerintah Indonesia untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia

sebelum tahun 2001. Proyek tersebut akan melibatkan pihak swasta, sisi

pemerintah dan akan memajukan pembangunan di 27 Propinsi yang ada di

Indonesia. Semua infrastruktur telekomunikasi yang ada di Indonesia akan

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Peralatan telekomunikasi

qdqlah satelit (Palapa-B, Palapa-C, Garuda dan Indostar), kabel biasa dan

bumi (terrestrial), kabel bawah laut, jaringan radio bumi (terrestrail).3

Indonesia tidak mau ketinggalan dengan negara tetangga dalqm

pembangunan teknologi informasi. Negara Malaysia mempunyai proyek

telekomunikasi (Multimedia Super Corridor), sementara itu Singapura

mempunyai tujuan sendiri untuk menjadi pulau yang berteknologi maju. Kalau

sistem telekomunikasi di Indonesia berkembang dan dimanfaatkan ke arah

yang lebih baik dalam jangka panjang, persoalan terhadap akses ke

pelayanan-pelayanan kesehatan oleh masyarakat Indonesia akan diatasi oleh

'Telemedicine'.

Struktur tempat-tempat kesehatan di Indonesia dimulai dari tingkat

paling bawah, yaitu 1) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU); 2) Cabang Tempat

Kesehatan, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (PUSKESMAS

PEMBANTU); 3) Tempat kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS); 4)

Rumah Sakit Tingkat D; 5) Rumah Sakit Tingkat C; 6) Rumah Sakit Tingkat B (Ada

RS Tingkat B yang menyediakan program pendidikan kesehatan, dan yang

22 AHAIkatiri, Dr., MSc," Implementation Plans of Telemedicine in Indonesia", Departemen Kesehatan Rl, 1997,
hal3

3AHAIkatiri, Dr., MSc" Implementation Plans of Telemedicine in Indonesia", Departemen Kesehatan Rl, 1997.
ha!4



tidak); Rumah Sakit Tingkat A (Semua RS Tingkat A menyediakan program

pendidikan kesehatan)4

Pada akhir tahun 1974 ada 1.116 RSU (Rumah Sakit Umum) di Indonesia,

namun pada akhir tahun 1995 ada 1.638. Dengan demikian selama itu jumlah

RSU di Indonesia sudah melonjak 47%. Dari 1.638 RSU yang ada di Indonesia

terdapat 801 RSU, 185 RS Khusus, 47 RS Jiwa, dan 605 adalah Klinik Kehamilan.

Jumlah RS Swasta di Indonesia sudah meningkat 145% dari 113 RS Swasta pada

tahun 1974 ke 277 pada akhir tahun 1995.5

Di Indonesia ada ketidakseimbangan dalam sumber daya manusia

(oversupply) di RS tingkat A dan B yang biasanya diletakkan di Ibu kota setiap

Propinsi, sedangkan di RS tingkat C dan D yang terletak di kecamatan setiap

Propinsi. Ada kekurangan sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan

(under-supply), jadi rata-rata calon tenaga kerja medis kurang dari yang

dibutuhkan. Bahkan di Pulau Bali dan di Jawa mempunyai 70% tenaga kerja

medis yang bekerja dalam 47% RSU yang berada di Indonesia. Walaupun

jumlah dokter yang berada akan mencukupi kebutuhan secara medis di

Indonesia, distribusi dokternya lebih dari optimal. Dari lampiran no. 3 kita akan

melihat jumlah dokter di PUSKESMAS dan RSU serta rasio per 100,000 peduduk di

Indonesia.

*AHAIkatiri, Dr.. MSc. 'The Role of Telemedicine to support Health Care Services in Indonesia", Departemen
Kesehatan Rl, 1996, hal 2.
5AHAIkatiri, Dr., MSc, "The Role of Telemedicine to support Health Care Services in Indonesia", Departemen
Kesehatan Rl, 1996, hal 3 - 4.



1.2. Identifikasi Masalah

Sepanjang bulan Februari sampai akhir bulan Mei 1998, sebagai

mahasiswa ACICIS di Universitas Muhammadiah Malang, Jawa Timur, penulis

menjalankan studi tentang "Bagaimana jaringan-jaringan Telekomunikasi dan

khususnya Telemedicine akan meningkatkan AKSES ke pelayanan-pelayanan

kesehatan (Health Services) di Indonesia". Tujuannya adalah menampakkan

sistem telekomunikasi yang berada di Indonesia dan menunjukkan bagaimana

sistem telekomunikasi dan telemedicine akan dimanfaatkan untuk mengatasi

permasalahan pada 'akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan' di Indonesia.

Bidang studi penulis termasuk semua aspek telekomunikasi, yaitu radio, kabel,

satelite, serta aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, yang berkaitan dengan

telekomunikasi dan telemedicine di Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Dengan demikian penulis melihat adanya permasalahan mengenai

'Akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan' di Indonesia yang bisa dipecahkan

oleh telemedicine:

1. Persoalan pemerataan para Dokter dan para tenaga kerja medis.

2. Persoalan pemerataan fasilitas kesehatan.

3. Persoalan transportasi.

4. Persoalan keuangan untuk memberikan dan mendapatkan akses ke

pelayanan-pelayanan kesehatan yang disediakan.

5. Persoalan sentralisasi secara pemerintahan dan birokrasinya.

6. Persoalan pendidikan lanjutan dan penyegaran kembali secara umum,

para dokter, para tenaga kerja medis lainnya.



Walaupun sudah ada banyak persoalan yang diperbaiki dalam

infrastruktur kesehatan di Indonesia, namun saat ini Indonesia masih belum

mencapai status dalam bidang kesehatan seperti negara-negara

tetangganya, misalnya Singapura, Malaysia dan sebagainya. Indikator status

kesehatan di Indonesia biasanya adalah (IMR = 58/1000 kelahiran hidup dan

MMR = 425 / 100,000 (tahun 1995) kelahiran di Indonesia). Kelihatan dari

indikator, status tersebut lebih menunjukkan keadaan di negara lebih miskin

daripada Indonesia dan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih

lambat dibandingkan Indonesia, misalnya negara di Afrika Selatan dan Timur

Tengah. Tetapi Indonesia teriihat dari indikator tersebut, masih merupakan

negara yang miskin, meskipun lebih baik dari Afrika Selatan dan Timur Tengah.

1.4. Tujuan dan Manfaat

Oleh karena itu, penulis ingin membahas perencanaan efektif bagi sistem

telekomunikasi dan telemedicine di Indonesia. Serta akan membahas

keperluan, keuntungan dan kendala-kendala pada telemedicine. Akhirnya

penulis akan membahas permasalahan yang harus dipecahkan untuk

melaksanakan sistem telekomunikasi dan telemedicine yang akan

meningkatkan 'akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan' maupun

mengurangi persoalan MDR dan IMR di Indonesia.

1.5. Metodologi

Studi lapangan yang telah penulis lakukan dibeberapa kota yaitu

Jakarta, Surabaya dan Malang selama 8 minggu, terhitung dari tanggal 20

Maret sampai dengan tanggal 20 Mei 1998.



Selama tiga minggu di Jakarta guna mendapat informasi dan data-data

yang berkaitan dengan telekomunikasi dan telemedicine penulis mengambil

pengalaman kerja di perusahaan DMG (Development Management Group).

Oleh karena itu, penulis telah memperoleh kesempatan bisa secara langsung

mewancarai pimpinan dan karawan perusahaan di gedung RisTi Telkom

Bandung.

Atas kesempatan yang telah diberikan guna mendapat pengalaman

kerja di DMG, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak

yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan laporan ini, terutama

pada:

1. Kirk Evans, selaku pimpinan DMG.

2. Robert Osborn, selaku Site Manager DMG.

3. Sean Neville-Smith, selaku Site Forman DMG.

4. Seluruh karyawan DMG.

5. Perusahaan RisTi Telkom Bandung.

6. Bapak Halim Sulasmono, selaku Rural Communications Lab Manager.

7. Bapak Samudra Prasetio, selaku Engineer Rural Communications Lab.

Pada bulan Maret lalu penulis telah membuat kuesioner dengan

memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan, telekomunikasi, alat

komputer, akses internet dan sebagainya. £tas bantuan Kantor Dinas Kesehatan

Malang yang telah memberikan kuesioner kepada para Dokter dan para

Bidan yang berkerja di puskesmas-puskesmas di sekitar wilayah kota Malang,

penulis ucapkan terima kasih, terutama pada:
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1. Dr Soebagyo Soetardjo, MS, selaku Kepala Kantor Dinas Kesehatan Malang.

2. Seluruh karyawan Kantor Dinas Kesehatan Malang.

Selain kuesioner dan pengalaman kerja, dalam penyususnan dan

peulisan laporan ini untuk mendapatkan data yang obyektif maka digunqkan

metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara.

1.1. Wawancara langsung, yaiitu wawancara dengan teknik

pengumpulan data dengan mengdapatkan tanya jawab secara

langsung dengan pimpinan dan karyawan yang berwenang

dibidangnya.

1.2. Wawancara tidak langsung, yaitu laporan-laporan, informasi-

informasi dan data-data yang diperoleh dari perusahaan yang

bersangkutan serta dari hasil pengalaman kerja selama 3 minggu di

perusahaan DMG.

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung, mendengar,

dan mengamati sendiri obyek yang akan didiselidiki dan sekaligus diperiukan

untuk menyesuaikan data yang diperiukan adalah dengan cara pengamatan.

Pengamatan ini dilakukan guna pengecekan data atau informasi yang

diperoleh.
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BAB II

TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

PADA ABAD DUA PULUH SATU (21 ST CENTURY)

2.1. Latar Belakang Telekomunikasi di Indonesia

Di Indonesia sistem telekomunikasi sudah mengalami perkembangan

yang cukup pesat dalam jangka waktu yang panjang karena adanya

perubahan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.

Sejarah awal PT. Telkom dimulai dengan adanya Post-en Telegraafdients,

yang dimiliki oleh Hindia Belanda pada tahun 1887 sampai tahun 1905, dan

sejak tahun 1905 sistem telekomunikasi di Indonesia tidak hanya di tangani oleh

pemerintah Belanda akan tetapi oleh pemerintah Jepang juga.

Pemerintah Indonesia juga melakukan seperti pemerintah colonial juga

mengendalikan Telkom dan aparat-aparat telekomunikasi lainnya secara ketat.

Bahkan sistem telekomunikasi adalah suatu sistem yang penting dalam

perkembangan, pembangunan nasional dan juga sangat penting dalam

strategi politikuntuk menjalin persatuan dan kesatuan.

'Telekomunikasi telah memainkan peranan yang penting

dalam meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi,

keterpaduan politik dan kedaulatan nasional, akibatnya campur-

tangan pemerintah secara langsung dan tidak langsung telah

dianggap layak dan sah."'

1M.P. Dvnkley." Remote VideoCommunication for Minimal acces Therapy Training(Mattus)", hal 13
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Pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan berupa

PP no. 53/1980 yang menetapkan :

• PERUMTEL (TELKOM) sebagai badan penyelenggara telekomunikasi

umum dalam negeri (Lokal).

• INDOSAT sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi luar

negeri (International).

Sampai sekarang sistem telekomunikasi di Indoneia dikendalikan oleh

kedua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tersebut yang melaksanakan hampir

semua jasa-jasa telekomunikasi.

2.2. Misi dan Tujuan TELKOM dan INDOSAT di Indonesia.

'Msi TELKOM dan INDOSAT adalah berusaha menyediakan

pelayanan umum berupa jasa yang bermutu dan memadai bagi

pemenuhan hajad hidup orang banyak serta turut aktif melaksanakan

dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program

pemerintahan dibidang ekonomi dan pembangunan umumnya. "2

Pengaturan Indosat dan Telkom di Indonesia meliputi PARPOSTEL

(Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi) oleh karena itu pemerintah Indonesia yang

akan mengendalikan sebagai pengatur pokok dan pemilik, jadi semacam

monopoli telekomunikasi di Indonesia walaupun pihak-pihak swasta dan

international tersangkut dalam sistem telekomunikasinya.3

2Catatandari Dra. Frida Kusumastuti, tanggal 29 April 1998.
3 William Coh,"Review ofTelecommunications Services", hal 10
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"Kita tertarik kepada PT. TELKOM oleh karena keadaan

monopolinya dalam hampir semua segi dari pasaran

telekomunikasi yang bertumbuh secara cepat di Indonesia serta

kemampuan mendapatkan penghasilan yang relatifkuat 'H

Pada saat ini Pemerintah Indonesia sudah mengakui bahwa penyebaran

prasarana telekomunikasi adalah suatu proyek yang penting untuk

pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena itu NUSANTARA 21 menjadi

rencana utama bagi Repelita VI da VII yang akan datang . Dengan demikian

pemerintah Indonesia ingin mendorong pihak swasta dan Intemasional agar

meningkatkan kegiatannya dalam bidang telekomunikasi di Indonesia.

Tujuan pokok Replita VI terhadap sistem telekomunikasi di Indonesia.

• Meningkatkan kapasitas kantor telepon lokal (local exchange

capacity) menjadi 10,5 juta sst (saluran sambungan telepon)

• Meningkatkan akses ke pelayanan telepon menjadi 100% untuk

semua Kabupaten dan Kecamatan dan menjadi 50% dari jumlah

desa di Indonesia.

• Mendirikan 3.500 wartel-wartel atau kios-kios telkom.

4Donaldson, Lufkin &Jenrette. "Asia Communications", hal9
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Di Indonesia PP no. 3/1989 tentang telekomunikasi melandaskan tentang

pengaturan telekomunikasi di Indonesia dan dalam PP no. 3/1989 berisi prinsip-

prinsip seperti dibawah ini:

"...[Tujuan] dari pembangunan nasional adalah untuk

meningkatkan kesejaterahan sosial [...] dan pendidikan bangsa

Indonesia..."

"[Yaitu] pengaturan telekomunikasi mempunyai strategi yang

penting untuk usaha-usaha di dalam menguatkan dan

mempromosikan persatuan dan kesatuan nasional, memperbaiki

kesejaterahan sosial dan memakmurkan rakyat [...] oleh karena

itu, ketetapan tersebut, manfaat dan manajemennya perlu

ditanganilebih baik.."5

Menurut penulis kalau kita melihat keberhasilan pemerintah

Indonesia sesuai dengan prinsip tersebut penulis merqsa sistem

telekomunikasi yang ada, di Indonesia belum direncanakan dan

dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut di

atas. Mudah-mudahan ada perubahan dalam waktu dekat oleh 'ERA

REFORMASI' yang baik yang didukung maupun diatur oleh pemerintah

Indonesia dalam rangka reformasi sebagaimana yang diinginkan oleh

masyarakat. Dengan demikian prinsip tersebut diharapkan dapat

tercapai.

5 WiHiamGoh, "Review of Telecommunications Services", hal 96.



Sistem Telekomunikasi yang digunakan di Indonesia adalah

sebagai berikut:

• Jaringan Kabel Tembaga

POTS ( Plain Old Telephone System) Bit Rate (KBps) 64

• Jaringan Radio Satelit.

Lewat POTS, termasuk data via modem, Bit Rate (KBps) 64

• Jaringan Kabel tembaga, coaxial dan fibre optik.

DCL dan ISDN

• Jaringan Radio

HF, VHF, UHF, SSB, FM, AM dan SW.

Definisi Radio: Penggunaan gelombang elektromagnet

untuk mengirimkan atau menerima denyut-denyut atau isyarat

listrik tanpa kawat koneksi antara pengirim dan penerima.

Perencanaan sistem telekomunikasi bagi daerah pedesaan di

Indonesia bukan merupakan rencana yang baru dipikirkan. Sebetulnya

sekitar tahun 1970an telah ada sistem hubungan telepon antar bagian

(intercom) di banyak desa di Indonesia khususnya di Jawa. Sistem

interkom tersebut menggunakan kawat yang diikat dari rumah ke rumah,

dan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberitahukan

segala macam informasi ke masyarakat. Akan tetapi oleh karena baik

perencanaan maupun pemeliharaannya yang kurang baik, sistem
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interkom tersebut pada saat ini sebagaian besar rusak dan tidak bisa

diperbaiki.

TELKOM sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bertanggung

jawab dalam perkembangan, pelaksanaan, maupun perencanan

terhadap jaringan telekomunikasi pedesaan. TELKOM di Indonesia

mempunyai peranan dalam perkembangan telekomunikasi di daerah

pedesaan, seperti TELSTRA (BUMN di Australia) yang sudah

membangunkan sistem telekomunikasi daerah pedesaan di Australia

dengan cara tunjangan, yaitu memanfaatkan ataupun mendapatkan

keuntungan dari daerah perkotaan dengan tujuan membangun sistem

telekomunikasi daerah perdesaan. Dengan cara ini kita bisa lihat dua

negara yang luas dengan kota-kota yang jauh satu sama lain, dan

dengan bagian pedesaan yang luas di antara kota-kotanya.

Pada waktu penulis mendapatkan pengalaman kerja di

perusahaan DMG di Jakarta penulis mendapatkan peluang emas untuk

melihat proyek di bagian Risti (TELKOM Pusat Perkembangan &Penelitian)

di Bandung, Jawa Barat. Pada saat itu penulis mengamati proyek DMG di

Ristl, mereka memasang sistem kable fiber optic dan pada waktu yang

sama penulis mempunyai kesempatan bertemu dengan Bapak Halim

Sulasmono, Rural Communications Lab Manager dan stafnya.

Selama penulis mempunyai akses ke gedung Risti yang

keamanannya cukup ketat, dimana semua orangyang mau masuk harus

diantar ataupun harus mempunyai kartu akses sendiri, dan walaupun

penulis sendiri tidak berhak untuk masuk semua bagian di gedung Risti

14



tidak ada petugas yang memperhatikan penulis, begitulah faktor orang

asing. Oleh karena itu penulis akan menemukan rencana pertama yang

harus dipikirkan oleh bagian pedesaan tentang bagaimana sistem

telekomunikasi akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang

tinggal di desa. Setelah penulis melihat suatu gambar disuatu ruangan

yang secara kebetulan penulis lihat timbulah suatu rencana yang

berguna pada daerah pedesaan tentang bagaimana sistem

telekomunikasi akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang

tinggal di desa. Rencana tersebut akan dijelaskan sebagai berikut ini:

2.3. Rencana dengan konsepsi yang Asli untuk memberikan informasi

ke masyarakat lewat sistem telekomunikasi

Nama proyek tersebut adalah 'Rural Information Riched Community'

(RIRC) -berdasarkan suara (Voice Based).

Dalam rencana tersebut dibagi dalam 4 tahap, dengan 3 tahap

yang melewati sistem telekomunikasi, yaitu sistem PSTN (Public Switch

Telephone Network) dan EVP (Electronic Voice Processing) untuk

menyampaikan informasi ke masyarakat daerah pedesaan.

1. Proses Pengiriman Pesan Mengenai Informasi Baru

Individu ataupun koordinator kelompok masyarakat menyusun

informasi baru yang akan diberikan ke masyarakat dan mereka akan

menggunakan sistemtelpon yang melewati sistem PSTN dan EVP.
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2. Proses Pemberitahuan kepada Kelompok Masyarakat tentang

Pertemuan untuk mendengar Informasi

Pada waktu rencana ini diciptakan oleh TELKOM, sistem untuk

memberitahu masyarakat tentang suatu pertemuan, yaitu dengan

menggunakan sistem Interkom antara orang yang satu dengan yang

lain (word of mouth). Jadi sebanyak mungkin orang masyarakat dari

daerah tertentu bergabung di tempat, yang mempunyai sambungan

telpon.

3. Bahasa yang harus dipakai, yaitu Bahasa Daerah atau Bahasa

Indonesia

Tahap ini merupakan permasalahan bahasa, karena belum semua

masyarakat dapat berbicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu selalu

ada kemungkinan bahwa untuk mendapatkan komunikasi yang efektif,

kita dapat memakai bahasa-bahasa daerah yang mudah dipahami

selain bahasa Indonesia.

4. Proses Mendengar Informasi dan Mengirim Pertanyaan

Tahap yang terakhir sekelompok masyarakat bergabung di sekitar

suatu pengeras suara, sehingga mereka dapat mendengar informasi

yang baru dan dapat mudah-mudahan berguna, dan merekapun

berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada
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orang yang menyediakan dan memberikan informasi tersebut, jadi

kelompok itu akan menerima penjelasan.6

Layanan Informasi Komunitas Pedesaan
'Rural Information Riched Community' (RIRC) Voice Based

PT Telkom - Div RisTi

J)Proses Pengiriman Pesan
mengenai Informasi Baru

2) Proses Pemberitahuan Kepada Kelompok
Masyarakat tentang Pertemuan dengar Informasi
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{Coordinator Kelompok
Masyarakat

1. Pager
2.Teiepbone B
3. individu

4)Proses Dengar Informasi

dan Kirim Pertanyaan
• •.".'.•:. . ...

Kelompok Masyarakat

PSTN

(Public Switched Telepon Network)

EVP (Electronic Voice Processing)

3) Proses Pengaksesan lnfomasi Baru

Bahasa Indonesia |

Informasi Komunitas

1. Pertanian 1.1 Perkebunan

2. Perhutanan 1.2 Peternakan

3. Pariwasata 1.3 Perikanan

4. kesehatan masyarakat

Gambar 2.1. Layanan Informasi Komunitas Pedesaan

Rencana RIRC adalah gagasan bagaimana sistem telekomunikasi

akan dimanfaatkan untuk menguntungkan masyarakat sesuai dengan

prinsip-prinsip yang ditulis dalam PP no. 3/1989. Penulisngnya saat ini tidak

ada program yang diadakan oleh pemerintah Indonesia.

Sesudah penulis mengetahui gagasan RIRC, penulis meminta

penjelasan pada Bapak Halim Sulasmono. Bapak Sulasmono

6 Rencana asli dicatat dari gambaran tanggal 3 April 1998
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memberitahu penulis tentang adanya gagasan yang lebih baru yang

dulu dikerjakan oleh beliau, dan intinya sedang dikerjakan lagi oleh

Bapak Samudra Prasetio. Konsep yang dikerjakan oleh Bapak Samudra

Prasetio terfokus bagaimana TELKOM akan mewujudkan sistem

telekomunikasi untuk melayani masyarakat secara medis (Telemedicine),

dibawah ini dijelaskan bagaimana rencana mereka secara garis besar.

2.4.Rencana 'Rural Telemedcine In Indonesia'.

Noma Proyek tersebut adalah 'RuralTelemedcine In Indonesia'.

Dengan demikian proyek ini adalah suatu proyek yang belum

dijalankan oleh TELKOM oleh karena itu proyek tersebut hanya suatu

gagasan saja dan secara teknis sangat rumit, jadi rencana tersebut

disederhanakan, karenanya hanya titik-titik yang penting yang ditulis.

Strategi Implementasi Jaringan Telekomunikasi Daerah Rural

Hal yang pertama dilakukan untuk mengusahakan tersedianya

suatu layanan teknologi informasi adalah tersedianya jaringan

telekomunikasi. Pada daerah rural, terdapat faktor-faktor yang

memberikan konstribusi terhadap rendahnya tingkat penetrasi jaringan

telekomunikasi daerah rural. Penggabungan antara pemodelan daerah

rural serta jaringan telekomunikasi rural mengarah pada arsitektur

jaringan telekomunikasi yang mungkin diterapkan dengan

memperhatikan aspek geografis dan ekonomi daerah rural Indonesia.



Dengan demikian kalau kita melihat gambar dibawah akan kita

lihat metode untuk menggolongkan daerah-daerah tertentu, jadi solusi

arsitektur jaringan dan aplikasi layanan telemedicine yang sesuai dengan

keadaannya dipilih sebaik mungkin.

Strategi Implementasi Telemedicine pada Jaringan
Telekomnuikasi Rural

Geografis, sosio - ekonomi,
demografi dan infrastruktur

daerah rural

Identifikasi daerah

rural Indonesia

Model daerah rural]

Teknologi
Telekomunikasi

I
Jaringan

Telekomunikasi

Telemedicii
v

19

Solusi arsitektur

jaringan rcdth classification

Aplikasi layanan
telemedicine

Aplikasi Telemedicine yang
layak based on jaringan

telekomunikasi rural
.-'. '

Gambar 2.2. Telemedicine pada Jaringan Telekomunikasi Rural7

Tentu saja kesemuanya tidak akan membatasi konsep itu sendiri

dari perubahan yang mungkin terjadi pada teknologi itu sendiri serta

kebijakan pemerintah ataupun pengabaian aspek ekonomi.8

7 Samudra Prasetio," Rural Telemedicine in Indonesia", hal 2

^Samudra Prasetio." Rural Telemedicine in Indonesia", hal 3
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Sesudah strategi untuk melaksanakan jaringan telekomunikasi

daerah rural dengan pola tertentu tersebut TELKOM akan

mengklasifikasikan menjadi tiga wilayah, yaitu tipe I, tipe 2, dan tipe 3.

Karakteristik dari 3 tipe daerah rural tersebut adalah sebagai berikut ini:

• Rural Tipe I.

Daerah ini merupakan daerah rural yang terpusat dan mempunyai

kecenderungan untuk menjadi dareah urban baru. Terminologi

dari daerah terpusat adalah daerah yang demografinya

terkonsentrasi di suatu lokasi.

• Rural Tipe II.

Tipe ini merupakan daerah rural disekitar daerah urban dengan

populasi penduduk tersebar dalam kelompok kecil.

• Rural Tipe III.

Rural tipe III ini menggambarkan daerafr yang sulit terjangkau

dengan populasi tersebar secara individu di daerah terpencil.9

Solusi yang dapat diberikan dalam kaitannya antara ketiga tipe

daerah rural dengan jaringan telekomunikasi adalah dengan

mengkorelasikan kemampuan suatu teknologi telekomunikasi (kabel

tembaga, coaxial, fiber optik, cellular / wireless ataupun satelit) untuk

menjangkau suatu pelanggan dalam daerah dengan radius tertentu.

9 Samudra Prasetio." Rural Telemedicine in Indonesia", hal 3
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Di dalam implementasi jaringan telekomunikasi pada ketiga tipe

rural tersebut bila dikorelasikan terhadap jarak dapat digambarkan

sebagai berikut ini:

Konfigurasi Jaringan Telekomunikasi Rural I

Jaringan Akses Radio
PMP - Repeater

Jaringan Akses Alternatif
Fixed Cellular

Jaringan Akses Satilite

Jaringan Akses Kabel Jaringan Akses Radio PMP - Non Repeater

Sumber dari working paper oleh Prasetio Samndra: TELKOM Risti

Gambar 2.3. Konfigurasi Jaringan Telekomunikasi Rural. 10

Dengan rencana tersebut Telkom akan melaksanakan sistem

telekomunikasi di daerah pedesaan, yang sesuai dengan keperluan-

keperluan telemedicine yang canggih (bergambar dan bersuara).

10Samudra Prasetio," Rural Telemedicine in Indonesia
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2.5. Radio

Akan tetapi dalam perencanan TELKOM ini, tidak ada rencana

untuk mengadakan kerjasama dengan (jaringan-jaringan) lainnya di

Indonesia, contohnya RRI (Radio Republic Indonesia), ORARI (Organisasi

Radio Amatur Republic Indonesia), lain halnya di Australia sistem radio

dua arah (two way radio system) sudah lama digunakan untuk

menyediakan pelayanan pendidikan (School of the Air)11 dan kesehatan

(Royal Flying Doctor Service)12. Oleh karena itu sistem-sistem

telekomunikasi di Indonesia yang berada belum terpadu untuk

memberikan akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan sebaik mungkin.

Dengan demikian penulis mengajukan gagasan penulis sendiri tentang

bagaimana Indonesia memanfaatkannya sistem ini dengan membuat

sistem telekomunikasi terpadu untuk melayani dengan baik masyarakat

Indonesia, baik secara medis maupun pendidikan. (lihat lampiran

mengenai pendidikan dari jarak jauh (distance education))

Mengapa penulis ingin mendiskusikan sistem radio di Indonesia ?

Karena sistem radio di Indonesia adalah suatu sistem yang akan melayani

sebagaian besar masyarakat di daerah pedesaan khususnya di bagian

timur dan utara di Indonesia secara baik efektif maupun effisien. Bahkan

22

" School of the Air (SOTA) adalah pendidikan yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Australia Barat.
Pendidikan tersebut berdasarkan sejarah penggunaan jaringan radio dua arah. Biasanya ada satu guru yang
ditempatkan di pusat kota, dan pada waktu yang sama ada sebanyak 15 murid di tempat terpencil masing-
masing. Sebelum kuliah dilanjutkan setiap hari setiap murid belajar sendiri, dan baik kesalahan maupun
kesulitan diatasi oleh metode tanya - jawab. Semua pihak bisa mendengar satu sama lain pada waktu ada
pertanyaan ataupun jawaban pada saat yang bersamaan. Pendidikan seperti ini masih dipusatkan lima kota
di Australia Barat, yaitu Port Headland, Meekatharra, Kimberley, Kalgoorlie dan Carnarvon.

12 Royal Flying Doctor Service (RFDS) tidak hanya menyediakan pelayanan-pelayanan kesehatan secara
langsung, tetapi juga melayani paslennya lewat jaringan radio sejauh jangkaun radio tersebut. Selain itu RFDS
(perusahaan swasta) dan SOTA (Departemen Pendidikan Australia Barat) bekerjasama dengan perjanjian
untuk memanfaatkan jaringan radio yang sama, juga peralatan radio SOTA diperbaiki oteh pegawai RFDS,
maka hal ini menyebabkan penghematan dana pada kedua belah pihak.



kalau kita pertimbangkan daerah pedesaan dan terpencil secara

geografis dan luasnya sistem radio sangat masuk akal tidak untuk

digunakan hanya sistemnya yang efektif dan effisien tetapi

ongkosnyapun murah sekali dibandingkan sistem telekomunikasi

dibangun oleh TELKOM dan INDOSAT. Selain itu ketrampilan juga

diperiukan oleh seorang operator yang teriatih dan perangkat radio

akan dapat diperbaiki dengan biaya yang murah dan cepat.

Pada saat ini di Indonesia terdapat sistem radio yang digunakan

bagi bagian timur Indonesia yang terietak di RSUD Dr Soetomo,

Surabaya. Dalam Bab II akan penulis menjelaskan proyeknya, proyek di

RSUD Dr Soetomo merupakan contoh yang baik, bagimana sistem radio

seharusnya digunakan di Indonesia untuk melayani masyarakat.

Penulis ingin membuat perencanaan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip dan UU telekomuikasi di Indonesia.

Definisi Telekomunikasi - menurut Undang-Undang No .3

tahun 1989 adalah setiap pemancaran, pengiriman atau

penerimaan tiapjenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam

bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem

elektromagnetik lain.

23
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2.6 Sistem Telemedicine Terpadu 'KEPEREA' (KESEHATAN, PENDIDIKAN,

dan RENCANA AKSES)

Sesuai dengan perencanaan RisTi akan penulis bagi Indonesia

dalam empat tipe, yaitu Pusat, Daerah Urbanisasi, Desa dan Daerah

Terpencil. Karakteristik dari 4 tipe daerah rural tersebut adalah sebagai

berikut ini:

• Pusat

Ibu Kota Propinsi sampai Ibu Kota Kabupaten.

• Daerah Urbaisasi

Daerah Kecamatan

• Desa

Daerah yang dianggap pedesaan

• Daerah Terpencil

Daerah yang terletak di pinggir pedesaan dan masih tertinggal.

Solusi yang dapat diberikan dalam kaitannya antara keempat tipe

daerah di Indonesia dengan jaringan telekomunikasi adalah dengan

memperpadukan sistem telekomunikasi ditangani oleh TELKOM, INDOSAT (kabel

tembaga, coaxial, fiber optik, cellular / wireless dan satelit) dengan jaringan

radio, yaitu RRI, ORARI (Organisasi Radio Amatur Republic Indonesia), RAPI

(Radio Amatur Penduduk Indonesia), dan proyek-proyek seperti di RSUD Dr

Soetomo di Surabaya yang menggunakan jaringan radio dua arah sebagai

sistem rujukan kesehatan dan Bencana jaringan koordinasi.



Dalam rencana KEPEREA (Keshatan, Pendidikan, Rencana Akses)

peranan RRI, RSUD Dr Soetomo, Telkom, Indosat, ORARI dan RAPI adalah

sebagai yang berikut ini:

• RRI (Khusus untuk mendidik masyarakat di daerah Terpencil dan

Desa, tetapi bisa terdengar semua tempat yang dalam jangkau

siaran RRI).

RRI menggunakan sistem radio satu arah. RRI akan menyediakan

program-program yang berkaitan dengan kesehatan dan

pendidikan yang bisa disiarkan diseluruh Indonesia ataupun

dearah tertentu dengan bahasa tertentu. Bahkan bahan-bahan

bisa disediakan dan dikirm ke masyarakat sehingga mereka bisa

belajar di tempat terpencil dengan cara bergabung di sekolah

ataupun di Puskesmus ataupun Puskesmus Pembantu di tempat

tertentu. Proses ini akan menyiapkan masyarakat di tempat

terpencil untuk masuk daerah pedesaan. (Lihat Lampiran J

tentang program kesehatan disiarkan oleh RRI Malang)

• RSUD Dr Soetomo (Khususnya untuk telemedicine sederhana di

dearah Desa dan Daerah Urbanisasi, serta keperluan baik sistem

rujukan diantara tingkat-tingkat RSU, Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu maupun kejadian musibah dimana-mana).

Proyek seperti yang ada di RSUD Dr Soetomo menggunakan sistem

komunikasi dua arah, jadi mereka menyediakan sistem rujukan

medis serta menkoordinasikan keperluan medis pada waktu ada

25
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bencana di tempat tertentu Sistem tersebut juga akan digunakan

untuk melayani pasien-pasien langsung dan melatih staf medis,

tetapi program pelatihannya belum dijalankan secara lancar.

TELKOM dan INDOSAT (Khusus untuk di daerah Pusat dan Daerah

Urbanisasi dimana jaringan telemedicine canggih dan sederahana bisa

dipakai secara terpadu.

Jaringan-jaraingan TELKOM dan INDOSAT dimanfaatkan oleh RSU

tingkat A untuk melayani kasus pasien yang perlu pengobatan

lebih canggih dalam waktu yang sama jaringan telemedicine

yang canggih merupakan tulang punggung dari sistem ini di

Indonesia. Bahkan mendukung sistem telemedicine sederahana

(RADIO) khususnya dua arah.

ORARI &RAPI

Sistem radio Amater bisa dimanfaatkan oleh aparat-aparat

Indonesia sebagai metode komunikasi yang murah, efisien dan

efektif dibandingkan lainnya.



Di dalam implementasi jaringan telekomunikasi pada keempat

tipe daerah di Indonesia tersebut bila dipadukan terhadap jarak dapat

digambarkan sebagai berikut ini:

Rencana Telekomunikasi Terpadu untuk Memberikan Akses ke
Pelayanan-Pelayanan Kesehatan Di Indonesia (KEPERA)

i——— •

Komunikasi satu arah

RRI (Radio satu arah)
Radio Swasta National

Satelite (Indosat)

Daerah

Urbanisasi

Pusat

k
- Sistem Kabel

Lokasi Sentral

- Sistem Kabel (Telkom)
- Dan semua sistem tersebut

dibawah bagian Desa

- Sistem Gawat Darurat Medik (Radio dua Arah)
- Sistem Sota (Radio dua arah)
-ORARI

-RAPI

- Radio Multiplexing (Jaringan Telkom)
- Satelite (Indosat)

Gambar 2.4. Rencana Telekomunikasi terpadu untuk Telemedicine ,3

Pentingnya program kesehatan yang disiarkan oleh RRI akan

menjamin pasien-pasien yang dibawa ke RSU tidak seberapa parah,

yaitu pasiennya bisa diobati secara gampang. Oleh karena itu mudah-

mudahan tekanan pada sistem rujukan medis berkurang.

13 Rencana oleh Robert C Letchford.

27



laqmee;-! oboq iaoiinumo^oloi nognhoj i^otnsmslqmi moiob iO

toqob io\o{ qobomei no^uboqib oiid tude?.v3l oicanobnl ib rloieob aqit

:ini turned iogodse rsoxiodnrogib

/^ /| i2lH?i£Wi-±«»i ^^;l*fi^^i^oji;.i
-^

ihttfc ??Hh HiSjIiiKsjnoJtf -S

>;

• r;

1X„ _n
1 loti&A nitHi?, - j
j Ifi\i>»ra£ s?.*uiio».J I

mm*

I (rifnA Rj/bmbi-M) ^iSiaW JnwjsiM teweD waSsiK -
j (ilrrsa «ut> ftihiiJs) rJo8 mstaifu - ,•—^
i ?5b\HO - j j (<lB"«ft '«*•# oihisfll !5E# - j J

Itm'AhT nui

;-:; snolbernslsT ^utnu uboq^ef i2D:>iif?urfia;lei-3T DnosnsSi >.£ iDdrnoO

no^o I5l?i rielo ncwho&ib gnoy nD?orl©2e>l moigo'iq oyngniln^

.fioioq oqcnsdsz >!obit U2$ s>i owodib gnoy neizoq-nsigoq fiifnojfisfn

-riobuiTi uti DOS'iD>- ri&IO .Qnoqmog o'tooe?. ilodoib o?id oynnaisoq utioy

.gnoiu^ftsd zibern noJuiui rrsouk oboq nonoast noriobum

.b'!o*rioi©J O hsdoS rtelo nnoonefl ••'





BAB III

Kemungkinan, Keuntungan dan Keperluan
Telemedicine di Indonesia
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BAB III

Kemungkinan, Keuntungan dan Keperluan
Telemedicine di Indonesia

Dalam Bab ini akan penulis bahas dua kemungkinan bagi Telemedicine

(Komunikasi Kesehatan) di Indonesia, yaitu studi kelayakan (feasibility), perincian

teknik, dan sumber daya manusia (human factors) dalam rangka pelaksanaan

telemedicine. Untuk itu diperiukan sistem terpadu bagi telemedicine canggih

dan sederhana, dan keuntungan dari jaringan telemedicine di Indonesia, akan

didapatkan secara baik.

3.1. Definisi telemedicine

adalah Sistem kesehatan dimana seorang dokter dan seorang

pasien tinggal di tempat berbeda dengan jarak diantara keduanya yang

jauh. Selain itu sistem tersebut akan melibatkan staf medis, jaringan

komunikasi dan pengungsian pasien.'

3.2. Telemedicine Canggih

Kemungkinan pertama adalah sistem telemedicine yang baik lewat

perangkat canggih, misalnya komputer, kabel fibre optik, video kamera,

maupun perangkat lunak yang bisa mengirim data gambar (image data)

dengan suara dalam waktu yang sama, contohnya sebagai berikut (tidak ada

1M.P. Dunkley." Remote VideoCommunication for Minimal acces Therapy Training(Mattus)", hal3
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contoh di Indonesia, walaupun ada perencanaan untuk mengadakan sistem

telemedicine secara canggih, tetapi ditunda karena kejadian krisis moneter):

'Pada tahun 1974 ATS - 6 satelit akan digunakan untuk

memberikan pelayanan -pelayanan kesehatan ke lima tempat di

Alaska, USA, serta humbungan-hubungan diantara ruang periksa

pasien, juga Perpustakaan Kedoktoran National. Proyek ini sudah

membuktikan teleedicine akan meningkatkan tingkat kesehatan

di tempat terpencil tersebut, padahal proyek tersebut

menunjukkan bahwa manusia akan menyesuaikan diri dengan

sistem telekomunikasi. "2

3.3. Telemedicine Sederhana

Kemungkinan kedua adalah suatu sistem telemedicine yang

lebih sederhana, yaitu sistem radio (komunikasi dua arah). Keperluan

sistem radio adalah perangkat keras, yaitu peralatan radio yang sesuai

dengan geografi daerah tertentu, misalnya radio, HF (High Frequency),

VHF (Very High Frequency), dan SSB (Single Side Band), kadang-kadang

sebuah repeater, peralatan untuk memancarkan kembali informasi dan

operatornya, contohnya adalah sebagai berikut ini:

Proyek yang menggunakan sistem radio untuk

melayanipasien di tempatjauh dari RSU, dan dipusatkan di

RSUD DrSoetomo, Surabaya, Jawa Timur dinamakan 'Sistem

M.P. Dunkley," Remote VideoCommunication for Minimal acces TherapyTraining(Mattus)", hal 3
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Telekomunikasi Gawat Darurat medik Dalam Rangka

Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan'

adalah suatu proyek yang sudah dijalankan selama 14

tahun. Walaupun proyek ini mempunyai dana, dan

dukungan yang terbatas DrKushartono dan stafnya sudah

mengadakan sistem rujukan medis untuk bagian Timur

Indonesia, contohnya ada kasus dimana seorang dokter

spesialis di Surabaya akan membantu seorang dokter

umum di Maumere di Flores menyesaikan seoperasi untuk

menyelamatkan seorang pasien. Selain itu sistem radionya

sudah digunakan untuk mengkoordinasipertolongan medis

sesudah kejadian bencana, contohnya Gempa Bumi yang

terjadi dikota Pare-pare 1997. (lihat Lampiran B)3

3.4. Studi kelayakan (feasibility)

Studi kelayakan di Indonesia seharusnya dipertimbangan, karena dalam

anggaran belanja nasional di Indonesia persentase terhadap kesehatan

adalah sekitar 0.6%, yaitu kurang dari 1% anggaran belanja ataupun sekitar

$2.50 US per orang di Indonesia.

Kalau kita melihat persoalan akses logistik dan ketentuan pelayanan-

pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu transportasi, geografi, baik penyaluran

perangkat keras (mesin sinar X dan sebagainya), para perawat, para dokter,

maupun dokter spesialis.

3 Pengamatan di RSUDDrSoetomo tanggal 22 April 1998
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Menteri Kesehatan, Bapak Hidayat Hardjoprawito mengatakan

bahwa, "Penggunaan Telemedicine di dalam negara yang terdiri

dari 17,100 pulau seperti Indonesia merupakan teknologi yang

harus dipertimbangkan [...] keuntungan Telemedicine adalah

diagnosa tempat terpencil (remote site diagnoses], konsultasi oleh

dokter-dokter umum maupun dokter bedah yang terietak di kota

besar yang merupakan sebagian pengusahan untuk mengatasi

persoalan kekurangan jumah dokter dan aliran tetap pasien di

Indonesia.'*

Permasalahan komunikasi di Indonesia, kesulitan berkomunikasi tidak

hanya secara nasional, tetapi diantara tingkat-tingkat aparat kesehatan di

Indonesia akan melambatkan dan melemahkan sistem kesehatan dan

koordinasinya, khususnya sistem rujukan medis. (lihat lampiran C)

Bapak Dr. All Alkatiri, MSc. Kepala Bagian Perencanaan dan

Pernilaian Departemen Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa,

"Dengan menyesal, harapan kita terhadap sistem rujukan dan

medis kesehatan belum tercapai. Pemisahan yang biasa terjadi

diantara tingkat-tingkat RSU dan kegiatan-kegiatan puskesmas

*Arsip DMG, "Development of Telemedicine in Indonesia"
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merupakan masalah yang kurang baik, yang mempengaruhi

kelancaran koordinasi penting bagisistem rujukan medis"5

Dengan demikian sistem telemedicine akan mengatasi permasalahan

tersebut, seandainya implementasi sistemnya dilaksanakan secara baik. Oleh

sebab itu studi kelayakan telemedicine di Indonesia pada massa depan sangat

baik, karena itulah akan menghematkan waktu dan uang yang akan

dimanfaatkan di bagian kesehatan lainnya. Jadi memanfaatkan anggaran

belanja kesehatan lebih luas lagi.

Aplikasi-aplikasi telemedicine yang berguna di Indonesia adalah sebagai

berikut:

• Sistem diagnosa tempat terpencil (remote site diagnoses)

• Sistem-sistem konsultasi dan rujukan

• Sistem pertolongan bila terjadi musibah / bencana dan pencegahan

perluasannya.

• Sistem arsip medis elektronik (EMR Electronic Medical Record)

• Pendidikan lanjutan dan pendidikan penyegaran kembali

• Jaringan pengelolaan dan administrasi

Sistem diagnosa pada tempat terpencil (remote site diagnoses)

Oleh karena faktor-faktor geografis di Indonesia, dimana ada kepulauan

dengan jarak lebih dari jarak panjang negara Ingriss ataupun Zelandia Baru,

serta tidak ada penyebaran dokter umum dan spesialis secara merata.

5AHAIkatiri, Dr., MSc "The Role of Telemedicine to support Health Care Services in Indonesia", hal 5
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Sistem-sistem konsultasi dan rujukan

Sistem rujukan pada pasien dan percobaannya (medical specimen),

melibatkan sistem keterangan, teknologi, pengelolaan dan sumber daya

seperti tenaga kerja, keuangan, yang semuanya akan melewati sistem rujukan

dalam kegiatan telemedicine.

Telemedicine akan mempunyai dampak bagi sistem konsultasi, diagnosa

dan pengobatan yang mempunyai potensi dengan cara meningkatkan akses

ke pelayanan-pelayanan kesehatan, mutu dan alokasi sumbemya.

Sistem pertolongan mengenai musibah / bencana dan pencegahan

perluasannya.

Seperti telah disebutkan di atas, pada proyek radio di RSUD Dr Soetomo

Surabaya, sistem telemedicine mempunyai potensi untuk mengkoordinasikan

pertolongan darurat seandainya terjadi bencana.

Pendidikan lanjutan dan pendidikan penyegaran kembali

Sekali lagi faktor-faktor geografis mengurangi kesempatan bagi para

dokter dan perawat untuk melanjutkan dan ikut serta pendidikan penyegaran

kembali, khususnya dengan masalah biaya transportasi sebagai alat

penghubung yang semakin mahal pada saat krisis moneter. Telemedicine dan

telekonsultasi akan digunakan untuk melatih dan memberi mereka informasi

yang baru dan berguna secara medis.
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Jaringan pengelolaan dan administrasi

Jumlah waktu yang diperiukan oleh staf administrasi akan berkurang dan

informasi yang disebarkan secara geografis akan dikumpulkan dengan baik,

dan menghemat waktu, uang pasien dan dokter karena arsipnya tidak sampai

hilang. Contohnya sistem arsip medis elektronik (EMR Electronic Medical

Record)

Alasan-alasan lainnya mengapa teknologi baru dilaksanakan oleh oraanisasi

- oraanisasi:

• Mengurangi ongkos perusahan / ganti kerugian (costs).

• Meningkatkan produktivitas (productivity).

• Meningkatkan mutu.

• Mengurangi ketergantungan pada buruh trampil (skilled labour).

• Organisasi itu ingin mengubah hubungan kekuataan (power relations)

diantara kelompok-kelompok tertentu yang berada dalam

organisasinya.6

3.5. Perincian Teknik:

Perincian teknik yang berikut ini adalah spesifikasi bagi sistem

telemedicine yang canggih, yang dimaksud adalah telemedicine dengan

suara dan gambar secara langsung (live sound and image).

Spesifikasi tersebut berdasarkan atas suatu proyek yang pada saat ini

ditangani oleh DMG (Development Management Group) yang ditempatkan di

Jakarta dan Technology dan Innovation Management (non profit perusahan

yang dimilliki universitas-universitas di Australia Barat).
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Spesifikasi tersebut adalah spesifikasi bagi proyek pertama (pilot project)

diantara RSUD Dr Soetomo dan SOS Medica yang bertempat di Jakarta. SOS

Medica adalah perusahaan kesehatan swasta di Indonesia yang berasal dari

Australia. Pada tahun 1997, pada waktu sistem telemedicine tersebut

direncanakan, terdapat kemungkinan bahwa dalam jangka dua tahun

terdapat jaringan Intranet (internal network system / not public) di antara

wilayah Surabaya, Dili, Jayapura, Ambon, Ujung Pandang dan Jakarta.

Akan tetapi oleh karena adanya krisis moneter di indonesia

perencanaan ini ditunda , walaupun masih ada perundingan yang dilanjutkan

diantara RSUD Dr Soetomo dan pihak-pihak di Australia yang ingin

melaksanakan suatu hubungan (pilot project) diantara RSUD DrSoetomo dan RS

Swasta Mount Hospital di kota Perth, Australia Barat. Diharapkan proyek ini akan

dimulai sekitar bulan December tahun 1998, seandainya krisis politik di Indonesia

telah stabil.

Rencana teknik ini direncanakan dalam tiga tahap, yaitu :

• Tahap satu : untuk mengirim teks, grafik-grafik dan gambar-gambar

yang didukung oleh dokumen HTML Informasi tersebut termasuk akses

ke berita-berita dari MULTIMED1CA (perusahaan yang menyediakan

informasi tersebut), informasi kesehatan dan sambungan antar web

site medis yang berguna.

• Tahap dua : menawarkan akses ke e-mail yang bersifat rahasia

(confidential), dan PC based video conferencing (CU See Me

* M.P.Dunkley." Remote VideoCommunication for Minimal acces Therapy Trainlng(Mattos)Mhal 37
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software) untuk bekerjasama dalam mendiagnosa tugas-tugas medis,

studi kasus dan akses ke dunia pendidikan.

• Tahap tiga : menyediakan akses lebih cepat ke jaringan bidang

spesialis medis yang menggunakan £1 scans, sinar X dan Ultrasound.

[menggunakan pengiriman dan sambungan ISDN dan VSATsatelit ke

kedua langganan dan klien international.7

Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (Software) diperlu oleh

tahap satu dan tahap dua.

PC Video Conferencing

• Halaman Web dan pelayanan sistem komunikasi A$4100

• Perangkat lunak medis disediakan oleh Universitas

- Australia Barat. A$ 2700

• Bahan-bahan pendidikan (educational content) A$2100

• Perangkat lunak bagi PC Video 'CU See Me' -

- dan 2 kameraConnectix A$ 2275

• Perangkat lunak keamanan Firewall (fire wall security) -

- dan pembangun database A$3000

[Mata uangAustralia] Jumlah A$14,175

Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (Software) diperiukan

pada tahap ketiga. Tahap ke tiga melibatkan teknologi untuk pengiriman

gambar-gambar medis, yaitu sinar X, ultrasound dan sebagainya.

7Arsip DMG, "Development of Telemedicine in Indonesia"



Telemedicine Desktop Capture Station

1. Teleradiology Station

1) Perangkat Keras (Hardware) $A20.900
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• Pentium Pro 200 MHz CPU

• portrait monitor x 1, 1200x1600 resolusi tinggi 72Hz refresh, 70 foot-

Lambert high brightness.

• MB RAM, 4 GB HDD

• Windows NT 4.0

• Netscape Navigator 4.0

• Modul komunikasi (ISDN, PSTN Modem)

• Network card fast Ethernetbagi hubungan LAN diantara tempat-

tempat di dalam RSU.

Ada dua kemungkinan bagi sistem arsip:

A: Pita drive DAT interal unit bagi penyimpanan jangka

panjang.

B : Juke Box CD-R arsip (dengan kapasitas penyimpanan on

line sebesar 340 GB)
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2. Perangkat Lunak (Software)

2) Perangkat lunak Multimedica Teleradiology $A 3.100

• Tampilan banyak pola. (Multiple format display)

• fast window width & pengendalian tingkatan (level control)

• menambah gambar, perbesaran & menggulung. (image enhance,

zoom, pan & scroll)

3. Sinar - X Film Scan Station

• Sinar X film scanner MTX - 2000

• Resolusi 2K x 2.4

• second fast scan time untuk resolusi 1K/2K

• - 3.1 O.D

4. Perangkat lunak untuk Film Scan Station

• scan & menyimpan

• memilih ukuran film

• memilih & menyimpan ROI

• DICOM convert & transfer

5. Instalasi (termasuk ongkos perjalanan )

6. Pemeliharaan sistem (Indonesian support costs)

$A15,700

$A 1,650

$A 8.850

$A 5.000

Jumlah $A55.200
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Tertulis di atas bahwa digitizer yang akan menyediakan film digitizer yang

berfungsi memindahkan data sinar-x melalui internet.

2.6. Perincian Peralatan Sistem Radio

Keperluan perangkat keras dan lunak bagi sistem telemedicine yang lebih

sederhana, yaitu lewat sistem radio. Spesifikasi tersebut berdasarkan proyek,'

Sistem Telekomunikasi Gawat Darurat Medis dalam Rangka Pemerataan dan

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan,' di RSUD Dr Soetomo. Keperluan

tersebut adalah sebagai berikut:

Radio VHF Rp 700,000

Radio UHF Rp 700,000

Radio SSB Rp 5 Juta

Antena Kira-kira Rp 500,000 sampai Rp 1 Juta

Ongkos menyewa frequency radio Tergantung di daerah tertentu.

Repeater Rp 500,000

Oleh karena jaringan radio di RSUD Dr Soetomo sudah dibangun hampir

14 tahun lalu penulis tidak bisa mejelaskan lebih dalam ongkosnya, tetapi untuk

membangun kantor induk radio di RSUD Dr Soetomo berapa rupiah yang harus

dileluarkan adalah kira-kira Rp 100 Juta. Sebaliknya kantor induk radio itu akan

berkomunikasi dengan jangkau sejauh Irian Jaya.
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1. Pembagian Gelombang Radio dan Sifat Perambatannya.

a) Super High Frequency (SHF): 3.000 - 30.000 MHz

• Perambatan seperti sinar (line of sight).

• Digunakan untuk komunikasi melalui satelit.

• Diperiukan fasilitas station bumi (earth station).

• Pengoperasian peralatan memerlukan persyaratan perasional dan

personil pendukung yang teriatih khusus (alat sangat canggih).

b) Ultra High Frequency (UHF): 300 - 3.000 MHz

• Perambatan seperti sinar (line of sight)

• Jarak jangkau efektif ±50-60 km tanpa stasiun pengulang pada

medan terbuka / datar.

• Jarak jangkau dapat diperiuas dengan pemakaian repeater, makin

tinggi lokasi repeater makin luas jangkauan.

• Perambatan terhalang oleh gunung dan bangunan bertingkat.

c) Very High Frequency Band (VHF): 30 - 300 MHz

• Perambatan seperti sinar (line of sight)

• Jarak jangkau efektif ±60-75 km tanpa station penguaing pada

medan terbuka / datar.

• Jarak jangkau dapat diperiuas dengan pemakaian repeater, makin

tinggi lokasi repeater makin luas jangkauannya.

• Perambatan terhalang oleh gunung dan bangunan bertingkat.
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d) High Frequency band (HF): 1,8-30 MHz

• Gelombang merambat melalui udara dan dipantulkan oleh lapisan

ionosfer bumi yang ketinggiannya berubah-ubah antara 200 - 600 km.

• Perubahan ketinggi an ionosfer tergantung pada kondisi alam yang

berubah tiap saat yang mempengaruhi jarak jangkau dan kwalitas

informasi yang disalurkan.

• Jarak jangkau tergantung frequensi yang digunakan (dan kondisi

alam / lapisan ionosfer).

II. Penjelasan Istilah Teknis.

Komunikasi data :

• Pertukaran informasi berupa data melalui peralatan komunikasi.

b) Digipeater (digital repeater)

• komunikasi data yang menggunakan stasiun penghubung dengan

perangkat lunak (software) sehingga memungkinkan penyampaian

pesan dalam bentuk data antara dua tempat yang sangat

berjauhan secara berantai (melalui stasiun-stasiun yang berada di

antara dua tempat tersebut).

c) Repeater:

• Suatu alat yang berfungsi menerima dan pada saat yang sama

memancarkan kembali informasi yang diterimanya secara otomatis.
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d) Cross Band Repeater:

• Repeater yang menggunakan band frequensi penerima, berlainan

dengan band frequensi pemancarnya (misalnya VHF ke HF band dan

sebaliknya)8

3.7. Faktor Manusia (human factors) dalam rangka telemedicine

Mengapa kita harus meningkatkan faktor sumber daya manusia dalam

sistem telemedicine? Usaha sebelum memakai dan melaksanakan IT

(Information Technology) belum diusahakan secara lancar karena unsur sumber

daya manusia kurang diperhatikan dalam perencanaan sistem teknologi

apapun dan sistem telemedicine di tempat yang berbeda-beda.

Bagaimanapun baiknya sistem-sistem rekayasa IT ( perangkat keras, perangkat

lunak, perangkat Hat (firmware) ) tidak dapat bekerja sebelum

mengikutsertakan sumber daya manusia. Teknologi baru yang terakhir

direkayasa dan diperkenalkan dengan apresiasi dari kebutuhan dan reaksi-

reaksi orang yang menggunakan dan akan dipengaruhi oleh teknologi tersebut,

kalau unsur sumber daya manusia tidak diperhatikan maka sistem tersebur tidak

beroperasi secara efektif.9 Beberapa hal mengenai faktor sumber daya

manusia yang berkaitan dengan sistem telemedicine adalah sebagai berikut:

• Fasilitas - fasilitas telemedicine seharusnya memperlancar diskusi

diantara kelompok-kelompok tertentu.

877/7? Departemen Kesehatan Rl,"Sistem Telekomunikasi Gawat Darurat Medik dalam rangka Pemerataan dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, hal 22, 23.
»M.P. Dunkley," Remote VideoCommunication for Minimal acces Therapy Training(Mattus)", hal 5
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• Fasilitas-fasilitas telemedicine seharusnya memudahkan interaksi

diantara kelompok-kelompok tertentu.

• Para pasien dan staf di tempat berbeda seharusnya teriihat dan

terdengar, sejelas mungkin.

• Perangkat-perangkat yang digunakan seharusnya disesuaikan

dengan kebutuhan si operator dan pemakai lainnya.

• Sistem telemedicine seharusnya diadakan secara mudah untuk

diaktifkan dan dioperasikan tanpa membutuhkan ketrampilan yang

banyak oleh para pemakai. (user friendly)

• Para pemakai seharusnya terlibat pada tahap-tahap perencanaan

sistem tersebut, jadi mereka akan memberikan pendapatnya secara

langsung.

• Pelatihan seharusnya dilaksanakan untuk para dokter, juru rawat,

operator dan sebagainya.

• Sistem yang dipakai di tempat tertentu, seharusnya sesuai dengan

kebutuhan lokal (tempat tertentu), yaitu sistem canggih (komputer)

ataupun sederhana (radio).10

Dengan demikian sistem telemedicine yang terpadu, baik canggih

maupun sederhana akan memungkinkan solusi permasalahan seperti MDR

(Maternal Death Rates) di Indonesia, hal ini membuat sistem rujukan, pendidikan

dan administratif secara medis lebih efektif dan standarnya menjadi lebih tinggi

juga.

M.P. Dunkley," Remote VideoCommunication for Minimal acces Therapy Tratning(Mattus)", hal 49
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BAB IV

Sistem Telemedicine Terpadu; kendala-
kendalanya yang seharusnya dihadapi sebelum

dilaksanakan di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan membahas sejauh mana kendala-kendala

yang berkaitan dengan perkembangan jaringan telemedicine terpadu di

Indonesia, yang akan memberikan masyarakat 'Akses ke pelayanan-pelayanan

kesehatan' yang baik.

Selain itu akan penulis cantumkan kutipan-kutipan dari beberapa orang

terkait yang sudah diwawancarai, khususnya pendapat-pendapat yang

mencerminkan pendapat-pendapat umum yang sering penulis dengar.

Pertama-tama akan penulis bahas kendala-kendala yang menghalangi

perkembangan jaringan telemedicine terpadu di Indonesia. Kendala-kendala

tersebut adalah sebagai berikut:

4.1. Kendala-kendala Sistem Telemedicine di Indonesia

• Birokrasi • Bantuan luar negeri (foreign aid)

• Nepotisme, korupsi dan kolusi • Sistem Oligopoli dalam

• Budaya telekomunikasi di Indonesia.

• Isu-isu Hukum terhadap

• Manajemen yang pertanggung-jawaban para

salah (mismanagement): dokter dan para medis dalam

rangka telemedicine.
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• Kesadaran dan keinginan • Bagaimana tanggapan Radio

masyarakat secara umum terhadap pemanfaatannya di

terhadap telemedicine. Indonesia.

4.2. 'ERA REFORMAT

Pada saat ini di Indonesia hampir semua titik yang tertulis di atas sebagai

kendala-kendala dalam rangka telemedicine, menurut pendapat penulis

mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kelemahan-kelemahan dalam

pola hidup, politik dan pemerintahan di Indonesia. Demikian keinginan dan

harapan besar masyarakat Indonesia adalah 'REFORMASI'. Harapan penulis

sendiri adalah reformasi politik dan ekonomi akan memecahkan kendala-

kendala tersebut sehingga masyarakat akan mendapatkan 'Akses ke

pelayanan-pelayanan kesehatan' yang diinginkannya.

4.3. Birokrasi:

Di Indonesia sejauh ini sistem birokrasi yang penulis alami, bukan hanya

sebagai seorang turis maupun sebagai mahasiswa, yang ingin mendapatkan

keterangan dari aparat-aparat dalam sistem pemerintahan di Indonesia,

penulis merasa sistem tersebut agak rumit dan berbelit-belit. Oleh karena

pengaruh itu maka jaringan telemedicine terpadu akan menjadi lambat.

Mengapa? Menurut pendapat hampir semua Kepala Bagian, dan Departemen

yang pemah penulis wawancarai selama proyek ini dilaksanakan menegaskan

bahwa seandainya mereka harus keluar dari bagian kantor atau khususnya
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departemennya, ada banyak kendala yang harus dilewati, contohnya
sebagai berikut:

DrSoebagyo Soetardjo, Kepala Kantor DinasKesehatan di

Malang, menyatakan bahwa kalau did ingin mejalonkan suatu

proyek yang berkaitan dengan kantor lainnya, kantornya harus

bekerjasama dengan kantor lainnya (Kanwil) kadang-kadang

tugasnya tidak bisa dijalankan karena petugas di kantor lainnya

tidak mau menjalankan proyek tertentu. Akhirnya proyeknya

ditunda dan kadang-kadang dibatalkan.'

Kalau kepala bagian dan Departemen merupakan orang bagian atas,

para medis di puskesmas-puskesmas merupakan yang di bawah. Hasil dari

kuesioner yang tersebar ke 15 puskemas di wilayah terhadap pertanyaan

nomor 35 yang berkaitan dengan birokrasi adalah sebagai berikut ini:

Para Dokter dan Bidan yang setuju dengan jawaban c :

• sistem birokrasimenyediakan pelayanan kesehatan yangsebaik mungkin

31.5% D

26.7%B

- t Wawancaradengan Kepala Dinas Kesehatan Malang, tanggal 6 April 1998
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Para Dokter dan Bidan yang setuju dengan jawaban a,b,d:

• sistem birokrasiyang sederhana akan memberikan pelayanan yang lebih

efektifdan efisien ataupun pertanyaan yang hampirsama.

55.8%D

40.0%B

Temyata kebanyakan para medis yang ditanyai berpendapat sistem

birokrasi akan melambatkan akses ke pelayanan-pelayanan dan

pengelolaannya, maka mempersulitkan pertukaran pikiran diantara banyak

pihak. Selain jawaban para Dokter dan juru rawat yang penulis amati, terdapat

banyak petugas dalam sistem birokrasi kesehatan yang bergelut di tempat kerja

saja. Telemedicine bisa digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif, oleh

karena itu apa yang diperiukan oleh pihak-pihak untuk bekerja jauh dari kantor,

tidak diperlambat oleh sistem birokrai dan petugas yang tidak mau bekerja

atau menjalankan tugas-tugasnya.

Bahkan jaringan telemedicine terpadu akan perlu persetujuan dan

bantuan dari beberapa departemen di Indonesia, yaiitu Depkes, Parpostel,

Depdikbud, RRI dan sebagainya. Sebaliknya pada saat ini di Jakarta ada

percobaan Intranet di antara beberapa departemen dengan tujuan kerjasama

untuk menghemat waktu dan uang. Mudah-mudahan percobaan tersebut

membuat perkembangan baru terhadap birokrasi di lndonesia.(lihat lampiranD)
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4.4. Nepotisme, korupsi dan kolusi:

Persoalan ini sudah dibahas oleh banyak pihak di Indonesia, khususnya

dengan iklim ekonomi pada saat ini . Akan tetapi, bagaimana persoalan

tersebut mempengaruhi kemungkinan kejadian telemedicine di Indonesia?

Intinya adalah dua titik yang harus diatasi, (1) bagaimana proses

pemberian kontrak-kontrak?Proses tersebut adalah proses yang penting karena

jaringan telemedicine terpadu akan dirugikan. Maksudnya adalah apabila

mutu maupun pelaksanaan jasa-jasa tidak sesuai dengan kebutuhan jaringan

telemedicine terpadu, maka jaringan tersebut akan sering gagal, akibatnya

menggangu semua pemakai, contohnya sebagai berikut:

Proses pemberian kontrak dan lisensi untuk jaringan mobile cellular,

satelite International diberikan ke PL Satelindo pada tahun 1993 tanpa

bayaran yang sesuai dengan keuntungan yang didapat, dan proses

yang jelas (transperancy]. PT Satelindo dimiliki oleh Tommy Soeharto,

anak President Soeharto. 2 Hal tersebut membuktikan adanya persepsi

bahwa terdapat Nepotisme, kolusi dan korupsi dalam sistem

telekomunikasi dan pengelolaannya oleh pemerintahan Indonesia.

Contoh-contoh seperti ini mempunyai dampak yang negatif tidak hanya

bagi telemedicine, tetapi juga bagi sistem telekomunikasi di seluruh

Indonesia.

2 Donaldson, Lufkin &Jenrette. "Asia Communications". Emerging Markets Research, hal 26 - 27
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Persepsi pasaran telekomunikasi dicerminkan dalam kutipan yang berikut:

"Pasartelekomunikasibelum melupakan bahwa Satelindo's

[...] memperoleh lisensi bisness dalam telekomunikasi oleh

pemerintah Indonesia tanpa disertai proses tarwar-menarar yang

kompetitif. Kefika melakukan proses tender, pemerintah

melakukannya secara transparan dan konsisten, Hal ini

membukfikan adanya sistem kebijaksaan yang belum diperbaiki.."

3

Sesudah itu, PT Satelindo memdapatkan kontrak dan lisensinya pada tahun 1995

dan pada bulan Maret 25% saham dalam Satelindo dibeli oleh Telkom

Deutseche dengan harga US $586 juta. Akhirnya sistem telekomunikasi serta

konsumen telekomunikasi di Indonesia dirugikan.

(2) Bagaimana proses pembelian baikperangkat kerasmaupun lunak?

Maksudnya adalah barang-barang yang dibeli untuk jaraingan telemedicine,

harus sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan di daerah tertentu, contohnya

Ada peta dengan kebutuhan radio di Sumatra Tengah, yaitu HF,

UHF, SHF dan sebagainya, tetapi petugas disana hanya ingin

membeli satu jenis radio saja dan memberikan kepada semua

puskesmas di wiyalah tersebut tanpa memperdulikan apa yang

seharusnya dibutuhkan. Hasilnya banyakpuskesmasmendapatkan

radio yang sama sekali tidak dapat digunakan di daerah tersebut.

Karena petugas tersebut mendapatkan teguran keras, akhirnya

3Donaldson, Lufkin AJenrette. "Asia Communications", Emerging Markets Research,hal 27



50

perangkat radio yang sesuai dengan kebutuhan mereka

disediakan. 4

4.5. Manajemen yang salah (mismanagement)

Permasalahan manajemen yang salah memang akan melibatkan

nepotisme, kolusi dan korupsi, tetapi akan penulis bahas persoalan manajemen

yang salah dari sisi teknologi.

Sebagian besar peralatan yang dipakai di RS belum dipakai secara

optimal karena kekurangan staf, suku cadang, dan kekurangan dalam

pengelolaan pemeliharaan dan sebagainya. Oleh karena sekitar 40% sampai

50% dari anggaran belanja kesehatan di Indonesia dikeluarkan untuk membeli

peralatan tersebut. Dengan demikian Indonesia seharusnya melaksanakan

sistem teknologi pengelolaan dengan fokusnya ke-arah teknologi yang efektif

tetapi tidak selalu canggih, termasuk program pemeliharaan dan latihan. 5

Contohnya sebagai berikut:

Sistem video konferensi yang di beli dengan harga sekitar

Rp 100 juta di RSUD Dr Soetomo yang pada saat ini jarang

digunakan dengan alasan harga ISDN (IntergratedServices Digital

Network / sambungan telpon) terialu mahal (Rp. 600.000perjam)

jadi lebih murah naik pesawat ke Jakarta daripada video

konferensi. Dalam kasusini terjadimanajemen yang salah.6

Wawancara dengan Bapak Kushartono, RSUDDrSoetomo, tanggal 22 April 1998
*AHAIkatiri, Dr.. MSc. "The Role of Telemedicine to support Health Care Services in Indonesia", hal 9-11
*Wawancara dengan seorang teknisi di RSUD DrSoetomo, tanggal. 24 April 1998
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Pengelolaan yang baik terdiri dari, perencanaan yang baik, mencari

prioritas utama, penyaluran yang efisien, rencana pemeliharaan peralatan

yang aktif, dan pengembangan sumber daya manusia yang baik.7

4.6. Bantuan luar negeri (Forien Aid):

Pemerintah Indonesia sering memakai dana untuk membeli peralatan

kesehatan yang canggih, contohnya CT Scan (cat scan). Biasanya dana

tersebut dipinjam dari kelompok bantuan luar negeri yang mempunyai

kecenderungan untuk mendorong pembelian peralatan kesehatan yang

canggih dan tidak sesuai dengan kebutuhan sistem kesehatan Indonesia.

Bantuan tersebut akan mengurangi dana yang ada untuk meningkatkan

kesehatan di Indonesia dan sebagaimana tersebut di atas dalam masalah

manajement teknologi berarti peralatan yang dibeli belum menjadi prioritas

utama atau keperluan yang mendesak.

4.7. Isu-isu Hukum mengenai pertanggung-jawaban para-medis dalam

rangka telemedicine

Dalam masalah hukum yang berkaitan dengan telemedicine, pada

intinya adalah masalah diagnosa yang salah (malpractice), dan siapa yang

bertanggung jawab atas kesalahannya. Penyebab-penyebab masalah mal

praktek adalah sebagai berikut:

• Kerusakan peralatan

• Data yang dikirim ataupun diterima salah

7AHAIkatiri, Dr..MSc. "The Role of Telemedicine to support Health Care Services in Indonesia", hal 10
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• Analisa data yang diterima salah

• Faktor kesalahan manusia

• Kualitas gambar yang diterima kurang baik, contohnya

sinar-X, dan sebagainya.

Isu-isu lain yang harus dipecahkan adalah mengenai penyimpanan

catatan medis pasien (EMR) ; siapa yang berhak untuk mengaksesnya dan

memeliharannya. Semua isu tersebut perlu dipikirkan secara hukum di Indonesia

dalam kegiatan telemedicine.

4.8. Keadaan Sistem Oligopoly dalam Telekomunikasi di Indonesia

Oligopoly adalah sistem penetapan harga oleh beberapa perusahaan

besar, yang menguasai satu bidang, contohnya Indosat, Satelindo, dan Tekkom

di bidang telekomunikasi di Indonesia (lihat lampiran E).

Kadang-kadang sistem oligopoli akan menguntungkan masyarakat,

contohnya yaitu perusahaan yang akan memanfaatkan bunga yang bisa

diambil dari daerah padat (Kota Besar) untuk membangun sistem

telekomunikasi merata di Indonesia. Akses ke sistem telekomunikasi masih belum

optimal di Indonesia dan sistemnya masih dipusatkan di pulau Jawa. Selain itu

standar-standar pemeliharaan dan instalasi sistem telekomunikasinya tidak

sesuai dengan keadaan oligopoli yang berada di Indonesia. Ini diindikasi

dengan (successful call rates / indikator keberhasilan dalam hubungan telepon

di Indonesia ) yaitu, hanya 53.4% lokal dan 41.9% Intemasional, berhasil dengan

satu kali hubungan saja saat menggunakan teleponnya.
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Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa sistem oligopoli dalam

rangka telekomunikasi seharusnya diubah dqn menghimbau perusahaannya

untuk masuk dalam bidang telekomunikasi, supaya ada lebih banyak

persaingan, dan untungnya adalah tarif telepon lebih murah, akses ke

pelayanan telpon ditingkatkan dan diluaskan, serta standar-standar

pemeliharaan dan instalasinya akan meningkat. Dari sisi telemedicine akses ke

sistem telekomunikasi yang lebih murah dan luas akan mendorong manfaatnya.

(lihat lampiran F)

4.9. Bagaimana Radio dianggap dan dimanfaatkan di Indonesia untuk

melayani masyarakat.

Informasi ini didapat dari hasil wawancara dan pengamatan dari stasiun

107.2 MAS FM, Malang, RRI Malang dan Radio BHIGA 92.5 FM, Universitas

Merdeka Malang.8

Pada saat penulis mencari keterangan terhadap sistem radio di

Indonesia, penulis disadarkan oleh para mahasiswa, pembawa acara,

pegawai, dan pemilik stasiun radio di Malang, yang mempunyai persepsi

mengenai manfaat dari kegunaan radio, bahwa radio hanya sebagai sarana

untuk mendapatkan hiburan.

Pada awalnya di Indonesia, peraturan terhadap jaringan radio masih

sangat ketat, khususnya mengenai SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan)

8Wawancara dengan Bapak Jusak Canaja, Radio MAS FM 107.5, tanggal 14 Mei 1998
Pengamatandi Radio BHIGA pada tanggal 7 dan 14 Mei 1998
Pengamatan waktu penulis diwawancarai oleh RRI Malang tanggal 9 Mei 1998
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contohnya semua stasiun radio berkewajiban memancarkan berita yang

disediakan dan disiarkan oleh RRI, walaupun setiap stasiun radio telah

menyediakan program informasi yang tidak berkaitan dengan SARA ataupun

sistem politik, contohnya tentang kesehatan, pertanian dan sebagainya. Ada

beberapa kendala yang perlu diatasi, yaitu citra radio di Indonesia, pengaruh

dari sisi birokrasi pemerintah; dan program-program RRI yang seharusnya

diswastakan.

Citra Radio dalam sejarahnya di Indonesia, dianggap hanya semacam

hobi yang ditangani oleh para pencandu radio, dan citranya masih tetap

dianggap seperti itu, oleh pejabat-pejabat contohnya seperti pendapat Bapak

Jusak Canaja dan petugas di Depkes dan RSUD Dr Soetomo, Surabaya. Sistem

radio yang cukup profesional merupakan peralatan yang dianggap mungkin

paling murah dan efektif untuk berkomunikasi yang berfungsi untuk

meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui segala macam informasi,

contohnya sebagai berikut:

Kesehatan Ibu dan Anak; Di Philip/ha ada gerakan PER

(Parents Effectivness Services] yang pada tahun 1992

mengadakan, EDC (School ofthe Air) dan mereka memanfaatkan

radio satu arah. Selama tiga setengah bulan rangkaian 180

program yang disiarkan dan bahan-bahan pertanyaan yang

sudah dikirim ke masyarakat, didengar dan dijawab. Pada tahun

1994 10,500 orang yang sudah menyelesaikan program tersebut

dan tingkat pengetahuan mengenai kesehatan Ibu dan Anaknya
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sudah baik sekali. Selain itu program majalah radio, dan fokusnya

kesehatan yang disiarkan oleh PER selama 13 minggu sekali dan

sudah terdengar oleh 80%masyarakat Philipina.9

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan birokrasi dapat diambil

contohnya pada masalah penghimbauan bagi petugas di kantor pemerintah

tertentu untuk hadir di stasiun radio dan ikut serta pada siaran tertentu, yang

agak sulit dilakukan . Menurut pendapat Bapak Jusak Canaja ada beberapa

alasan kesulitan tersebut muncul. (1) Nepotisme; yaitu petugas mendapatkan

pekerjaan lewat sistem keluarga ataupun amplop dan petugas tersebut hanya

sekadar berkeinginan mengerjakan tugas di kantor tanpa keinginan untuk ikut

serta kegiatan diluar waktu tetap di kantor. (2) Para petugas yang

berkemampuan untuk ikut serta siaran, belum diperbolehkan oleh kepala

bagiannya ataupun mereka dijinkan tetapi merasa tidak mendapatkan

dukungan. Tentu saja masalah ini terikat dengan budaya Jawa dan kebiasaan

buruk dalam kepegawaian di Indonesia. (3) Para petugas merasa takut bahwa

mereka akan menjelaskan secara salah. Oleh karena itu mereka merasa ada

kemungkinan mereka akan dipermalukan dan dikenakan sanksi, contohnya

sebagai berikut ini:

Sekitar satu setengah tahun 107.2 MAS FM berusaha untuk

mengadakan program kesehatan yang akan disiarkan satu jam,

sekali seminggu, tetapi tidak ada petugas di Kantor Dinas

9Artikal dari Internet, Educating Through MassMedia, tanggal IS Mei 1998
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Kesehatan Malang, yang ingin ikutserta siaran tersebut, walaupun

ada kepala bagian yang cukup berkemampuan. Akhirnya 107.2

MAS FM terpaksa untuk mendekati kepala Kantor Dinas

Kesehatan Malang, Dr. Soebagyo Soetardjo, MS. Yang setuju untuk

ikutserta siaran tersebut yang sekarang disiarkan setiap hariSabtu

pagi.

Mengapa sebagian pekerjaan RRI seharusnya diswastakan ?

Sepengetahuan penulis, belum ada kesepakatan kerjasama diantara RRI dan

kelompok radio swasta di Indonesia dengan kekecualian radio swasta

berkewajiban untuk memancarkan berita yang disediakan oleh RRI.

Penulis berpendapat bahwa radio swasta lokal di tempat tertentu

(biasanya daerah terpencil) berkemampuan lebih baik untuk menyediakan

program kesehatan secara lebih murah dan efisen, rata-rata stasiun radio

tersebut berada di lingkungan masyarakat yang berbudaya dan berbahasa

tertentu, jadi stasiun radio tersebut akan menyesuaikan program kesehatannya

dengan keperluan masyarakat tersebut. Tentu saja keadaan / kasus seperti ini

seharusnya diselesaikan oleh pihak RRI yang akan menyiarkan program

kesehatan kepada sebagian besar masyarakat Indonesia.
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4.10. Kesadaran dan keinginan masyarakat secara umum terhadap

telemedicine.

Penulis mencari keterangan mengenai sistem telekomunikasi dan sistem

telemedicine di Indonesia dan mengenai gagasan telemedicine terpadu yang

meliputi tidak hanya sekadar jaringan telpon tetapi jaringan radio dua arah

maupun satu arah. Rata-rata sebagian besar masyarakat sama sekali tidak

sadar terhadap telemedicine dan kelebihan yang bisa diambil dari sistem

tersebut. Sebaliknya sejauh pengamatan penulis, keinginan masyarakat belum

tertarik pada telemedicine, oleh karena kurangnya kesadaran terhadap

keuntungan dari sistem telemedicine, yaitu akses ke pelayanan-pelayanan

kesehatan yang baik, efisien dan efektif. Bahkan gagasan telemedicine perlu

dipromosikan dengan fokus sistem telemedicine terpadu akan meningkatkan

'Akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan'.

4.11. Budaya

Degan kata lain penulis ingin mengakui faktor budaya di Indonesia akan

sangat mempengaruhi penghasilan dari proyek-proyek tertentu, termasuk

proyek telemedicine di Indonesia. Contohnya bahasa-bahasa dan

kepercayaan di daerah tertentu, seperti tradisi selamatan bayi di Jawa. Oleh

karena hambatan-hambatan tersebut program-program telemedicine harus

berjuang untuk mengatasi kesulitannya.
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4.12. Kendala-kendala lain

Selain kendala-kendala tersebut di atas dalam laporan ini, penulis akan

mengakui bahwa adalah isu-isu selain tersebut di atas yang bisa merupakan

kendala terhadap sistem telemedicine dan sistem telekomunikasi di Indonesia,

tetapi penulis merasa poin-poin yang telah dibahas merupakan kendala-

kendala yang paling penting terhadap sistem-sistem tersebut, dan yang paling

penting untuk diatasi sebelum sistem telemedicine yang bagus akan berhasil di

Indonesia akan memberikan masyarakat ke 'akses ke pelayanan-pelayanan

kesehatan' yang lebih murah, mudah dan efektif.
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PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Seandainya sistem telemedicine dilanjutkan dalam rangka sistem

kesehatan dan rujukan di Indonesia, maka teknologi yang dimanfaatkan harus

sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pendidikan daerah tertentu di

Indonesia. Bahkan teknologi yang paling efektif dan efisien tidak selalu yang

modern dan canggih, akan tetapi teknologi seperti radio harus digunakan

sebagai teknologi yang paling layak untuk sebagian besar wilayah pedesaan di

Indonesia. Pokoknya rakyat mempunyai kesempatan berkomunikasi bila ada

seorang pasien yang memerlukan pertolongan segera. Seandainya sistem

telemedicine radio akan berkembang, ada kemungkinan jaringannya bisa

digunakan, paling tidak mendidik para staf medis, misalnya program

pendidikan, penyegaran kembali, atau pendidikan lanjutan.

Di Indonesia ada kekurangan terhadap pemerataan perangkat keras,

lunak, dan sumber daya manusia yang trampil (skilled labour). Oleh karena itu

teknologi baru dan sistem telekomunikasi, yaitu telemedicine seharusnya

diangkat untuk membuat sistem kesehatan dengan akses lebih merata.

Sebaliknya teknologi yang dimanfaatkan dalam sistem tersebut tidak

seharusnya selalu teknologi yang canggih, tetapi yang efektif, efisien, dan sesuai

dengan dana yang berada dalam anggaran belanja kesehatan.
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Sebelum sistem telemedicine bisa diadakan secara efektif di Indonesia,

penulis berpendapat bahwa sebelum perangkat keras (hardware) dibeli

seharusnya studi kelayakan dilaksanakan teriebih dahulu dengan fokus manfaat

perangkat keras dan lunak yang berada dalam sistem kesehatan, yaitu

manajemen yang baik. Selain itu rencana implementasi sistem telemedicine

harus ikut serta tiga tahap, yaitu 1) perencanaan, 2) pelatihan (sumber daya

manusia) 3) pelaksanaan sistem telemedicine.

Kendala-kendala pokok yang akan melambatkan "akses ke pelayan-

pelayan kesehatan' dan pelaksanaan sistem telemedicine terpadu di Indonesia

adalah sebagai berikut ini:

• Birokrasi

• Nepotisme, korupsi dan kolusi

• Budaya

• Manajemen yang salah(mismanagement):

• Bantuan luar negeri (foreign aid)

• Sistem Oligopoli dalam telekomunikasi di Indonesia.

• Isu-isu Hukum terhadap pertanggung-jawaban para dokter dan

para medis dalam rangka telemedicine.

• Kesadaran dan keinginan masyarakat secara umum terhadap

telemedicine.

• Bagaimana tanggapan Radio terhadap pemanfaatannya di

Indonesia.
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Pada saat ini di Indonesia hampir semua yang tertulis di atas sebagai

kendala-kendala dalam rangka telemedicine, menurut pendapat penulis

mencerminkan pandangan masyarakat terhadap kelemahan-kelemahan

dalam pola hidup, politik dan pemerintahan di Indonesia. Demikian keinginan

dan harapan besar masyarakat Indonesia adalah 'REFORMASI'.

Pada saat ini kelihatan adanya kemajuan dengan adanya

'ERA REFORMASI' yang dijalankan sebaik mungkin, apabila jika penulis

menganggap keadaan krisis moneter di Indonesia. Mudah-mudahan reformasi

dalam bidang politik dan ekonomi merupakan suatu proses yang lancar. Penulis

berpendapat bahwa karena President Soeharto sudah mengundurkan diri dari

rezim kekuasannya, proses tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya.

Dengan demikian untuk menjalankan reformasi tersebut peraturan-

peraturan terhadap radio seharusnya diubah untuk melancarkan aliran

informasi kepada masyarakat tanpa pengendalian yang ketat oleh pemerintah

indonesia, dan pada saat ini radiomasih merupakan sistem telekomunikasi yang

murah, efisen, efektif dan cocok untuk kebutuhan dan kemampuan semua

masyarakat Indonesia.

Akhirnya penulis berpendapat bahwa seandainya sistem telemedicine

terpadu (KEPERA) dilaksanakan serta pengaruh dari 'ERA REFORMASI" politik dan

ekonomi di Indonesia permasalahan terhadap kesehatan, termasuk 'Akses ke

pelayanan-pelayanan kesehatan' bisa dipecahkan oleh TELEMEDICINE. Oleh

karena itu persoalan MDR dan IMR di Indonesia akan mendapatkan angka

yang relatif rendah dibandingkan pada saat ini.
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5.2. Saran - saran

1. Sistem telemedicine terpadu, yaitu telemedicine sederhana dan

canggih perlu dipromosikan oleh departemen kesehatan dan LSM-LSM yang

bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka promosi

tersebut akan mempermudah pelaksanaan sistem telemedicine terpadu di

Indonesia.

2. RSUD Dr Soetomo seharusnya secepatnya mengadakan proyek

pertama (pilot project) dengan fokus pendidikan lanjutan atau pendidikan

penyegaran kembali untuk mendidik para dokter dan juru rawatnya yang

tinggal di daerah terpencil. Proyek pertama ini akan berdasarkan progam SOTA

(School of the Air) Australia.

3. RRI seharusnya secepatnya mengadakan proyek pertama dengan

fokus pada Ibu dan Anak, contohnya program kesehatan yang diadakan oleh

PER (Parents Effectivness Services) dan, EDC (School of the Air) di negara

Philipina.

4. Penulis menyarankan agar departemen-departemen pemerintah di

Indonesia sering mengadakan kerjasama, tidak hanya sekadar secara resmi

dengan MOU (Memorandum of Understanding), tetapi dalam kenyataan

mereka harus lakukan hubungan yang berguna. Maksudnya adalah

departemen-departemen tertentu, misalnya Depkes dan Depdikbud akan

menghemat anggaran belanja, dengan cara membagi teknologi baru,

ongkosnya, dan perbaikannya. Contohnya Depkes bekerjasama dengan

Depdikbud kerjasama mengenai proyek telemedicine, karena jaringan
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telemedicine bisa dimanfaatkan untuk melayani keperluan kesehatan serta

pendidikan.

5. Akhirnya suatu dewan harus diadakan untuk merumuskan perencanan

resmi, sehingga semua kegiatan kesehatan dalam sistem telemedicine terpadu

(KEPERA) akan dikoordinasikan secara baik.
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Sistem Laporan Bencana dan Rujukan

di RSUD Dr. Soetomo
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Lampiran

Perlhoi

(1)

I LAPORAN SEMENTARA GEMPA BUMI DI PARE-PARE/PINRANG

INSTALASI RAWAT DARURAT
RSUD Dr. SOETOMO

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moeatopo 6 - 8, Telp.: (031) 5343984,5501202,5501204
SURABAYA

Surabaya.

SULAWESI WARA 4a/tf>H<

PARE-PARE :

1. Data dari RSU Pare-pare ( dr. Balaurang ) pukul 08.30 BBWI, sampai
pagi ini ada 10 ( sepuluh) korban yang opname di RSU Pare-pare, 1
(satu) orang di rujuk keUjung Pandang karena Trauma Capitis.
Sementara dapat diatasi sendiri, ObatdanAlkes cukup.

2. Data dari RS. Fatimah Pare-pare (dr. Kemal M. Nur ) pukul 09.30
BBWI :

• Saat kejadian masuk 5 (lima) orang, meninggal
• Korban luka dan rawat inap sampai dengan saat ini 8 (delapan)

orang, 1(satu) orang dipindah ke Ujung Pandang atas permintaan
keluarga.

• Tadi malam diantara korban rawat inap 1 (satu) orang dilakukan
operasi karena Fr. Femur & Humerus.

3. Dajta dari RS. Sumantri / Angkatan Darat ( dr, Bidik ) :
• Masuk 8 (delapan ) orang rawat inap, 1 (satu) diantaranya dengan

Fr. Vetebra Thoraco lumbar, sedang dipertimbangkan perlu
tidaknya dirujuk.

• Korban lain yangrawat inap antara lain :
• Trauma Kapitis « 1(satu) orang
• Fr. Clavicula - 2 (dua.) orang
• Fr. Cruris «• 1 (satu) orang

• Tercatat antara lain 2 (dua) korban lain rawat jalan.
• Obat-obat / Alkes cukup

4. Ujung Pandang ;
• Kontak dengan UGD RS. Wahidin Ujung Pandang ( dr. Pieter &

dr. Andi) telah masuk 1(satu) orang korban rujukan dari Pinrang
dengan Fr. Occipital.
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INSTALASI RAWAT DARURAT
RSUD Dr. SOETOMO

Jl. Mayjan Prof. Dr. Moaitopo 6•8, Talp. J(031) 5343984,5501202,5501204
SURABAYA

Surabaya,

• Saat ini telah diberangkatkan team terdiri dari :
• 1(satu) orang Dokter Ahli Bedah, 1(satu) dokter Umum, 4

(empat) perawat'( termasuk 1 perawat Anesthesi) beserta
Obat-obat / Alkes ke daerah Pinrang yang berdasarkan
laporan sementara korban lebih banyak di Pinrang dari pada
Pare-pare.

• UGD RS. Ujung Pandang mengfrai^kan.surat dari DepKes
tentang masalah bila diperiukan obat/alkcs dapat meminta
bantuan ke Kimia Farma setempatAlamat fax 04H-511771

5.PINRANG: dr.H.Abdul Raufc Direktur RSU Pinrang (12.20 BBWI).
• Saat kejadian sampai dengan 02.00 BBWI:

• 7(tujuh) orang meninggal saat masuk Rumah Sakit
• 11 (sebelas ) orang rawat jalan.
• Dirujukke Pare-pare 11 (sebelas) orang.
• Rawat inap sampai saat ini 4 (empat) orang.

• Kondisi gedung Rumah Sakit Umum :
• Ruangobstetri/kebidananretak tidak bisa dipakai.
• UGD dan kamar operasi retak, masih bisa dipakai.
• RuangLaboratoriumrusak.
• Obat-obatdan Alat kesehatancukup.

Surabaya, 29 September 1997.
lelaporkan,



if

Figure 44-5. Scene diagram ofa'localized multicasualty Incident.
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Lampiran C

Sistem Rujukan Kesehatan Di Indonesia |

KelasA

Rumah SakaitUmum & Swasta

KelasB

Rumah Sakit Umum & Swasta

KelasC

Rumah Sakit Umum & Swasta

KelasD

Rumah Sakit Umum & Swasta

Puskesmas, Puskesmas Pembantu
Swasta

Masyarakat

zzx
z \

z D

Puskesmas

Masyarakat Umum
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Lampiran D

JARINGAN BMXU WWUJUM<AN M ANTARA

IM>ARIEMEN-DEPARIEMENI^^ INDONESIA

BfiPPENAS

Badan Perencanaan

Pembangunan National

EAJNGDA

DitjenPembangunan
Daerah

PPKUI

The Indonesian Health

Research Centre,
University of Indonesia

PDII_IJPI
The Centre for Sdentifie

Information

and Doaiimitation,

Indonesian Institute ofSciences

UMCEF

Kantor

Di Indonesia

Biro Pusat

Statistik
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Lampiran E

Sistem Oligopoli Dalam Telekomunikasi di Indonesia I

PERUSAHAN IDD 1 INTERLOKAL I LOKAL

I
TELKOM TIDAK YA

INDOSAT I ya

SATELINDO
YA TIDAK

Dimiliki Oleh

T
81% Pemerintah Indo

19% Saham Umum

65% Pemerintah Indo

35% Saham Umum

45% PTBimantara

25% Deutsche Telkom

22.5% PT Telkom

7.5% Indosat
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Lampiran F

Sistem Oligopoli dalam Rangka Telekomunikasi I

PARPOSTEL

TELKOM

INDOSAT

t
KELOMPOK SWASTA

Telekomunikasi

%

RUSAK!!

-• HARGA

tfttff

-• APARAT KESEHATAN

i
TELEMEDICINE

I
AKSESKE PELAYANAN -rPElAYANAN

~ YANGDISEDIAKAN

MASYARAKAT
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Lampiran G

KEPADATAN TELEPON DIDUNIA |

Nation Kepadatan Kepadatan Kepadatan!
PC ITelepon TV

America Serikat 59.5 79 29.7 |;

Australia 49.6 48 21.7

Singapore 47.3 38 15.3 |;|
Hong Kong 54 36 11.3 j

Malaysia 14.7 23 3.3 j
Thailand 4.7 19 1.2 l!

China 2.3 23 0.2

Indonesia 1.3 9 0.3 ;
India 1.1 5 0.1 11

Sumber Kctcraiifan :Future Telecommunication Networks, Business. And Service!. Gelar Akbar 1996 TELKOM

Proposed and existing line penetraton rates
for telecommunications in Indonesia

Line Penetration Rate in Indonesia

1992 1993 1994 1995 1996 1997E 1998E 1999E

Tahun
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Lampiran H

Jumlah Dokter di PUSKESMAS dan RSU 1
serta rasio per 100,000 Penduduk di Indonesia 1995 1

Dokter Jumlah Penduduk Ratio Dokter

No Propinsi PUSKESMUS RS Jumlah 1995 100,000 PDDK
1 Di Aceh 217 148 365 3.860.000 9.46

2 Sumut 424 864 1288 11.145.300 11.56

3 Sumbar 212 334 546 4.328,200 12.85

4 Riau 240 123 363 3.924.600 9.25

5 Jambi 95 99 194 2.383.400 8.14

6 Sumsel 364 363 727 7.232.700 9.8

7 Bengkulu 223 64 287 1.415,000 20.28

8 Lampung 96 144 240 6.680.300 3.59

9 DKI Jaya 340 2.611 2951 9.160,500 32.21

10 Jawa Barat 1183 1,314 2497 39.336.500 6.35

11 Jawa Tengah 1065 1.469 2534 29.688.100 8.54

12 Di Yogya 308 682 990 2.916.700 33.94

13 Jawa Timur 1004 1.873 2877 33.885,900 8.49

14 Bali 197 421 618 2.902.200 21.29

15 NTB 142 93 235 3.654,800 6.43

16 NTT 105 94 199 3.562.800 5.55

17 Timur Timor 71 61 132 843.100 15.66

18 Kalbar 196 102 298 3.651.800 8.16

19 Kalteng 113 55 168 1.637,300 10.26

20 Kalset 159 100 259 2.900.400 8.93

21 Kaltim 159 150 309 2.331.000 13.26

22 Sulut 247 241 488 2.652.300 18.4

23 Sulteng 129 88 217 1.947.500 11.14

24 Sulsel 390 588 978 7.577.800 12.91

25 Sultra 99 33 132 1.594.000 8.28

26 Maluku 98 72 170 2.094.700 8.12

27 Irian Jaya 145 78 223 1.956.300 11.4

Indonesia 8021 12264 20285 195,283,200 10.38

Sumber: ProfUKctehatan Indonesia 1996,dicciak okb Depkes Rl Pusat Data Kesehatan Jakarta
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PORT HEDLAND SCHOOL OF THE AIR
ACTON STREET

PORT HEDLAND 6721

The Port Hedland School of the Air has 24students currently enrolled. These students
live at 18 different locations widely scattered throughout the Pilbara. These areas
range from Balmoral Station in the south. Ethel Creek Station in the south-east to
Noreena Downs Station in the east and 80 Mile Beach Caravan Park to the north.
This is roughly a radius of 450 kilometres from Port Hedland.

The 24 children range from Pre-Primary to Year 6. Each year group has a daily Air
Lesson with their teacher. These air lessons range from 15 minutes for the Pre-
Primary class to 30 minutes for the year 6 and 7 classes.

Each child is sent out Air Lesson Books at the end of the previous term so that they
have the necessary sheets and activities available for each lesson. They are also sent
out Despatches twice yearly. These contain a total of 16 *,ets of fortnightly units and
are supplied either by the Materials Production centre located in Leederville or from
school programmes. All of the materials needed to complete these sets is also sent
out.

The children send back a completed set each fortnight and they are marked by their
teacher and returned with a report, award certificates, library books and
supplementary reading books. The turnaround time for a set can be 3 weeks or more
depending on when or how often the mail is collected.

Every family is lent a radio for use, if they do not have one of their own, for the duration
of their child's stay with the school. The radios we use are 100watt Codan and Barrett
transceivers and we use Broadband. Helical Dipole and Long Line aerials. Families
have the option of Air Lessons or non Air Lessons, if they choose the non-air option
they do all the same work but miss outon the daily contact with the school.

Our radio transmissions are sent by landline to the R.F.D.S. (Royal Flying Doctor
Service) base in Port Hedland who then use their aerials to send and receive signals.
The R.F.D.S. also looks after our radio equipment at the school. Any radios that need
repairing are sent to R.F.D.S.

The staff at the Port Hedland School of the Air consists of the Principal, 1 full time
teacher, 1 part time teacher, an itinerant teacher and 1 part time registrar. All teachers
have an Apple Computer and set reports are all done on these. Our itinerant teacher
visits each family 3-4 times per year and the class teachers visit their students once
per year. To do this we have a vehicle (a Nissan Patrol) supplied by the Education
Department of W.A.. This vehicle is equipped with a radio so that the itinerant teacher
and the class teacher can keep in touch with the school.

The children from School of the Air attend two main camps each year. One is in
August for a week for the years 3-7 and another for 10 days in November. Oecember
at Point Peron with all of the other Schools of the Air. This is for the years 4-7 children.
During the year there are also mini camps held for the whole school which lasts one or
two days.

IRA WJR'P'--' pcaophycua *. 'H'ittq nwi-nn^u i>jru coi-pj nc/ca/m



We have facilities to record educational television materials and this is done for those
families who do not have access to television transmissions. The school provides
television sets and video recorders where necessary.

Students in years pp+ 1have access to BBC acorn computers while students in years
2- 7 have access to Apple lap top computers.. Year 6 &7 students complete set work
on the computers.

All families are supplied with fax machines if they don't already have one and also
portable tape recorders for the children to use for set work.

20d3 600"ON 26892*2680 * 'tTl'Q'S (MTK13H lSOd 60:2T 86/90/10
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Program Kesehatan disiarkan oleh RRI Malang



EJARAH SINGKAT

RRI MALANG
Sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, di kola Malang sudah ada stasiun radio
yaitu Nirom dan Goldberg di Jl. |agung Suprapto. Di saat Jepang masuh dan
menguasai Negara Indonesia dari tangan Belanda, Jepang juga mendirikan stasiun
Radio yaitu Malang Hosokyoku. Pada saat Jepang bertekuk lutut pada sekutu.

.Malang Hosokyoku oleh pemuda-pemuda Indonesia sebagai siaran radio perjuangan
RepubJik Indonesia yang mengarah ke RRI Malang, bertempat di Jalan Betek, yang
sekarang digunakan oleh Yayasan SangTimur.
Namun demikian siaranradiotidaklah selancayangkita harapkan.
Pada tahun 1947 RRI Malang selalu berptndah-pindah dari satu tempat ke tempat
lain. Pada tahun 1948 perjuangan Indonesia semakin memuncak maka dilakukan
penggabungan RRI Jawa Timur di Kediri.
Pada peringatan Ulang Tahun ke 18 Devisi Brawijaya tanggal 17 Desember 1963
mengadakan siaran percobaanyang diberi nama siaran Radio Brawijaya. temyata
siaranitu mendapat sambutandari masyarakat, sehingga masyarakat kota .Malang
menginginkan agar siaran terus berlangsung. Radio persiapan itu bertempat di
gedung Malang Socited di Jalan Cerme nomer 16 Malang, dengan semakin
berkembangnya teknologi informasi yang canggihRRI Malangtidak dapat bertahan
di Jalan Cerme Malang yang hanya mempunyai tanah seluas 2700 meter persegi,
sehingga pada tahun 1992 RRI Malang mengadakan tukar bangun dengan pihak
swasta, sehingga berdirilah RRI Malang yang baru di Jalan Candi Panggung 58
Malang yang peresmian dilakukan oleh Menteri Penerangan HARMOKO padabulan
Juli 1993 dimana peralatannya yang baru merupakan bantuan dari pemerintah
Austria.

Luas jangkauan penyiaran meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur wilayah IV
Malang danBlitar, disamping itujuga dapat ditangkap diantaranya sebagian wilayah
NTB, Madura dan Trenggalek.
Acar3-acara kami dapat anda simak di

1. S'.V 3380 KHz PU. 24.00 s/d 05.00 1MB

2. MW 891 KHz Pkl. 04.00 s/d 24.00 WIB

3. MW 391 KHz PH. 24.00 s/'d 04.00 WIB

4. FM. Pro 1 102 MHz Pkl. 05.00 s/d 24.00 WIB

5. 105 MHz Pkl. 24.00 s/d 05.00 WIB

6. FM. Pro II 105,1 MHz Pkl. 05.00 s/d 24.00 WIB

r^UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
KANTOH |l TWUSAN RAYA DIENG NO. 62 • 64 KIP (0J41) 28J9S - 2811)

fAX. (0062) - (0341) 64994. MAIANC 65146

fiWUUAS-. . 1URUSAN--.-.--—STATU?'- -PttDfflll*N«0fBI0fMl(«OCI«IO.J)
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MAUAUN

PROCRAM IURUSAN
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•scantKm S:n
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MAIUUN
DtSAUAUS
DrSAUAJUN

liUANCAN b

WSA.NUN

CIRI KHAS UNIVERSlTAS MERDEKA MALANG
1. Program Pembinaan Watakantara lainpendalaman Agama.
2. ProgramPembinaan Enlrepreneunhip (Kewirausahaan).

PtDttlttA-N
USAHAAljAU

liUASCAK
i wsasun

mmiiMa -1
SAJIAN TETAP

Yang Anda Dengar Setiap Hari

01.15 MenyongsongHari Esok 09.30 Sepercik Kata & Nada
02.05 Teman Meronda Penawar Sakit

03.05 Rangkaian Zamrut Manikam 10.00 Kunjungan Reporter
04.10 Menyibak PagiYangIndah 10.10 Dari dan Untuk Pendengar
04.30 Pengajian Al-Qur'an 11.30 Maju Desaku -
04.40 Kuliah Subuh 12730 Berita Siangh Pengumuman
05.05 Maju Desaku 13.25 Ruang Universitaria
05.4S BingkisanUlang Tahun 14.15 Musik Pelepas Lclah
06.15 Asa-asa Kita 18.00 BeritaPetang & Pengumuman
06.30 BeritaPagi dan Pengumuman 18.30 Maju Desaku
07.30 Siaran Berbahasa Inggris 20.10 Sandiwara Radio Serial

07.50 TopikKitaHari Ini 20.40 Musik Teman Belajar
08.00 Aneka Musik 21.00 Berita Bahasa Jawa
08.30 GoyangDangdut 23.05 Penghantar Ke Peraduan
09.10 MusikTeman Berkarya

Dra. Hartatl Soekemi kepada Drs. Tjutju Tjurna Adikarya

Anda ingin memilih tempat Promosi uiaha Anda yang tepal,
letpercoya don luas jangkauannya .... RRI MALANG Ion

yang tepot Anda pilih jongan ragu logi

hubungi kami Phone (0341) 45850

)l. Candi Panggung no. 58 Malang
jam-jam Promosi yang bisa Anda simak .... disamping
disela-sela acara yang Anda inginkan juga pada pukul :

07.20 - 07.30 18.15 - 18.30
12.10 - 12.30 19.15 - 19.30

15.45 - 16.00 20.50 - 20.59

Pengumuman Pkl. 07.15

06.40"
07.30
08.30
09.30
13.15
13.15
14.15
16.10
16.10
17.00
17.00
17.00
19.30
19.45
21.10
22.20

StUasUnasSepekan
Sins fcadah Mirvggu Pagi dari Cntja
IfcUaAngUsa [Romy 3 fort)
Serba-sera Anak-anik
rtbmnbrMiQn
rfi*ran OrloInoneong (Minggu Terakhir)
Aneka Kofcraang
SekouhVanggu (Minogu I.Ill)
bunglarjng Taruna(Minggu D, IV)
lung ?M1(Mnggu I)
bang Pot Am Cao (Minggu I)
Roam lisp;(Unggu III)
L*q»igy lorgni
Unbar UhoB

AbaWJnggvIni
blapnl Uataraman .

06.40NT«iooan0Wila9a
11.10 DwMWjnti
15.30 UgoJaoaUtlayu
16.10 Taman ftmUAm UCabungan
17.00 Ruang y4(5enin It. N)
1 7.00 Ptmbmaan JahasaIndonesia
17.40 Ulasan Ptntrangan
19.30 UMusiW!
21.10 lagu Pop Reroncong
21.30 Obrotanleppa KIP Malang
22.10 Anrta lagu-2 Jaral Slow

)£&£ada
06.40NT/«ijauanHfo>tJ
09.10 Muiiroplndonwia
11.10 Mtnguaa. Tabic ItWupan
15.30 lagu-!*gu Pop Dae/ah
16.10 bpr<httmaia(Srlasal.N,IH)
16.10 Cema PrtmoU (SdauTrraUw)
17.00 Huang Ptnruluhan Hukum
19.30 Album tenangan
22.10 Hibufanlawjk
23.10 Maosan 8asa |awi

I6 40NI06.40^ laporan Ptmbangunan
09.10 Mus»Twun5«ijrjJ
11.10 DuniaVrjnru
15.30 Aneti MusiCountry
16.10 SiaranPtndtfkan SlTP

17.00 PeigapanAI Quran
17.10 MxiarWam
18.10 Forum Romuniiasi
19.30 Ar^lagu-UguQosidahUoofrn
21.10 UycrvuttiriUonosuko

05.45
06.40

08.00
09.10
11.10
11.00
15.30
16.10
17.00
17.40
17.40
18.10

21.10
22.10
23.10

at

Otah Raga dan toehalan
Masalah Ua Minggu Ini
NadjdanBenu

Pelajaran Agama Warn
IfamiPadang Pas*
Silang Sholal (um'at dari Masjid
AneU lagu-2 Pop Daeiah
TamanPtndioHkan IX Mam
Norma Muarga Real Jahagia Sfsahtera
Ubsan Peieo-igan
SanUpars i:"r 510 Sentosa Salu
Cematka Prasefta Panca larva
5?7 Malang (kjniat I. H)
rtburan bgu-2 broocong
:'-•:• •.;• '•'>lagu
Macopat Malang

06.40^ laporan Aktifrtai OPItD
^ 09.10 Tanoga lagu-2 Pop Indonesia

S r<&&«. 11.10 laqu-lagu Nrnan (Sablu II. IV)
l^ 11.10 Ruang PXM2SSA (Sablu 1)

06.40\ VariaHanlan 11.io
14.10

Ruang Hesehalan IW (Sablu III)
10.10 bdnbdl ::-: liaAngkasa RRI Malang

HiburanMusik15.30 Mburan Musik 15.30
16.15 Siaran Ptndid-kanSO 16.10 SiaranPemSdikanSUA
17.00 Mirnbar3udha(llabull.rV) 17.00 Ruang TPAC (Sablu 1)
17.00 Memetri Bahasa |a«a (Habu 1.Ill) 17.00 lembar Ibunda (Sablu II.III. TV)
19.30 laou-lagu Saral Nostalgia 19.00 Musik Malam Minggu (Dendang Mdayu)
21.30 Obrolan Ptnnangan 21.15 Pagturan Wayarg Ku&t Semalam Suntuk

(SaWoIJI)22.10 SandmaraiaAoiiabull)
22.10 Sandiwara(ada) 21.15 Hiburanludruk(Sabtun)

(Dalam Bahasa Jawa, tabuIV) • 21.15 Hiburan Kelhoprak (Sablu TV)
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iPROGRAMACARA

06.00-07.00MORNINCBEAT

i
07.00-09.00

MINCCU
LINTASMALANG
SUNDAYREQUEST

.1

•."'•.'

••._

09.00-11.00
MINCCU

11.00-13.00
MINCCU

13.00-15.00

15.00-17.00

17.00-18.00

18.00-20.00
SENIN.RABU,)UMAT
SELASA

KAMIS
SABTU
MINCCU

20.00-22.00
SENIN,RABU.lUM'AT.MINCCU
SELASA

KAMIS
SABTU

22.00.-24.00
SABTU

MENUKAMI)

FROMUSTOUS

DAYLINE
REST&RELAX

NONSTOPINDONESIA

HOTLINEONEANDTWO

BREAKTIME

EVENINGDISCO
TOPPOPINDONESIA
ROCKAREA
TOP40COUNTDOWNCHARTS
20SLOWCHARTS

REQUEST10S.1
SEPUTARBINTANG
A|ANGKAWULAMUDA
HAPPYHOURS

NITERHYTHM

DIARYMAMIKAMU

''."-••

YAYA5ANPENDIDIKANUMUMDANTEKNOLOGINASIONALMALANG

(AXUUAS--

TEKMOCI

TEKNIKSlPll••
DAN.-
PERENCANAAN

STATUSDISAMAKAN

STATUSDIAKUI

STATUSTERDAFTAR

STATUSDISAMAKAN

STATUSDIAKUI

STATUSTEROAFTAR

JUR.T.MESINS-1,D.I
JUR.T.ELEKTROS-1,
T.ELEKTROSISTEMTENAGAD.lll,

T.INDUSTRI

JUR.T.INDUSTRIPROG.STUDITEK.TEKSTII,
JUR.T.KIMIA
)UR.T.ELEKTRONIKA,
T.ELEKTRONIKAD.lll

]UR.T.KIMIAPROG.STUDITEKNIKGULA

JUR.T.SIPIL
JUR.T.ARSITEKTUR,T.PENGAIRAN
JUR.T.CEODESI,T.PLANOLGGI
JUR.T.LINGKUNGAN

KAMPUS
JALANBENDUNGANSIGURA-GURANO.2

-T&L-EP.0'N^5;;1951-51431
•MvA^L-'\ANG-•65M'45

•-•.-•

GftAHAPUBLISIATAMA•|L.MT.HARYONOJ9

":•'••'''•~'-'•'"'^'"'

JL.CANDIPANGGUNGNO.58
TELP.(0341)45850

MALANG-JAWATIMUR
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JUDUL

NASKAH

BENTUK

DURATION

: KONSULTASI KE DOKTER GIGI
: Lilik Sihpanglipur

15 monit

Polaku : 1. DoktorGigi
2. Bu Lisa

UI. OPERATOR
02. ANNCR

^JUX +&<

: f une Pembiika j
: Sauclara Pcndengar, ponclnto ruang pcnyuluhan kesehatan j
diman© saja berada, Kesehatan gigi Mulut soporli yang tolah kita i
kotahul sangat penting bagi kita semua . Kesadaran akan!

•kesehatan gigi dan mulut menjadi tonui nasional pada Hari!
Kcschotan Nasional yang baru lalu. '
Gigi mompunyoi funqsi yang sangat ponting bagi kita yaitu fungsi«
mengmyah, bcrbicam dan cctclilcn. \
Jika kita tidak bergigi dapat kita bayangkan pola mongunyah kita ;
akan torganggu, pengucapan menjadi tidak jelas dan tentu saja |
mempengaruhi kosorasinn wajah kita. \
Pcnyakit pada gigl dan jaringan penyangganya bukan saja hanya
menyobabkan gangguan di sekitar mulut tetapi bila borlanjut dapat i
menyebar kebagian lain tubuh dan kadang kadang berakibat fatal. ]
Sohubungan dengan hal-hal torsobut mudah-mudahan obrolan kita \
hari ini, yang akan mombicarnkan tentang kesehatan gigi dan >
mulut berguna bagi anda dan keluarga. |

i

Solamat mendongarkan. \

\ 03. Dokter Gigi

!

I 04. Bu Lisa
i
i

\ 05. Doktor Gicji

I 06. Bu Lisa

i

; 07. Dokter Gigi

;08. Bu Lisa

!09. Dokter Gigi
i

: (Tcrdcngar pintu dikctuk)
Mari, silahkan masuk, silahkan duduk.

: Terirru kasih dokter.

: Ada yang bisa saya bantu ?

: Begini bu doktor, saya ingin monanyakan borbngai macam hal
mengenai gigi anak saya bu cloktci ?

: Mari Silahkan.

: Pada umur bcrapakah gigi Balita boloh disikat ?

: Scbaiknya bagi Balita diporkcna.kan dulu bahwa kalau mau tidur
atau waktu mandi, gigi harus diborsihkan, mula-mula bisa dongan
kapas yang dibasahl air dan diajarl kumur-kumur dengan air
matang supaya bila ditelan aman.

Sotolah balita umur 2 tahun bisa dimulai dengan sikat gigi dongan
pasta yang rasa strawbery atau rasa seperti pcrmon yang disukai
anak dongan cara orang tua domonstrasi sikat gigi borsama-sama
dengan anak.



10. BuLisa

; 11. Dokter Gigi

12 BuLisa

3. Dokter Gigi

; 14. BuLisa

; 15. Doktor Gigi

'> 1(5. Ui Lisa

. 17. Doktor Gigi

' 16. Mu Lisa

' l9..Doi:;;Gigi

i

; 20. Bu Lisa

; 21. Doktor Gigi

•• 22. Bu Lisa

:Apakah yang monyobabkan gigi anak-anak ccpat keropos ? •

: Gigi susu terutama gigi gcraham mempunyai banyak Ickukan- j
lekukan sehingga sisa-sisa makanan akan menompcl clan bila i
dibiarkan sisa makanan ini akan borubah sctclah jangka waktu j
tortontu menjadi zat asam don zat asam ini yang membuat gigi |
keropos, maka sisa-sisa makanan misalnya gulagula, coklat, susu,!
zat topung, jangan dibiarkan diclalam mulut monempol gigi lobih ;
dari 5 jam, caranya dengan menyikat gigi. !

: Bagaimana mempcrtahanknn supaya gigi anak balita tidak j
keropos ? i

: Balita bisa mulai dikonsulkan ke doktor gigi mulai umur 3 tahun, i
portama-tama mengenai dulu doktor giginya komudlnn biasanya j

•umur 4 tahun bisa dilakukan ponombolan biln giginya keropos. •
Sedangkan uriluk kualitas gigi balita (supaya kuat) itu perlu j
dikotahui bahwa semua benih gigi susu dibentuk selagi bayi dalam I
kandungan , bahan yang membuat gigi kuat antaro lain Calsium I
dan fluor sehingga bila menginginkan gigi balita kuat maka !
makanan dari ibu hamil harus cukup mengandung Calsium dan !
Fluor. |
Sedangkan pcmbcntukan bcnih gigi permanent pada waktu bayi!
borumur 1 bulan sampai 5 tahun, sehingga sobaiknya balita diberi j
makan cukup calsium dan fluor supaya gigi pcrmanentnya kuat. j
Calsium dan fluor, antara lain tordapat pada susu dan ikan tawar i
atau but. *

i

: Apa yang menyebabkan gigi anak-anak bcrwarna kchitam- i
hitaman ?

: Borcak-borcak hitam pada gigi anak-anak adalah suatu tancia ;
akan terjadi karics / lubang, jadi cara pcnanggulangannya adalah '
diperiksakan ke doktor gigi supaya ditembcl.

: Gigi susu apakah bisa tumbuh bila dicabut ?

: Gigi susu jumlahnya 20 buah dan somuanya akan tanggal dan j
diganti oleh gigi permanent penggantinya dan waktunyn bcibcda-!
beda mulai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. j

: Apa ada pongaruhnya kalau gigi anak-anak dicabut sebelum i
waktunya ?

: Bila Gigi susu tanggal lebih ccpat dari waktunya (prcmatur loss):
maka akan torjadi kotidak soimbangan pertumbuhan rahang yang i
mengakibatkan maloklusi misalnya bordosakan, gigi mancung.

!

:Apakah porlu pada gigi balita yang teriihat miring dicabut ? j

:Tidak perlu karena pad3 waktunya dia akan tanggal, baru bila gigi;
torsobut tanggal dan gigi permanent penggantinya juga miring ;
maka segcra dikonsulkan kc dokter gigi untuk diratakan.

: Seringkali pada gigi anak-anak gusinya teriihat bengkak dan '
bemanah, apa yang menyebabkan kasus tersebut bisa teijadi ?
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blue-collar workers should bo
transferred'.to the'periphery.
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and rovenwtha'brain; drain
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This article does not claim to
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illustrate thatoverdevelopment
cannot be cured by further
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to relocate the capital os tho
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to be a below deck passenger.
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instead of having to work in an
oiflco In Jakarta and add to the
problem of transportation.
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Jurnalisme televisi Indonesia lumpuh
Ditengah maraknya semangat

reformasi di segala bidang,
dengan tenang tanpa ribut-
ribut, kebebasan pemberitaan

televisi swasta diberangus. Berita duka
itu terasa pada suatu pagi, setelah kepu-
langan Presiden Soeharto dari Mesir, ke-
tika semua saluran televisi menyiarkan
berita-berita yang sama, yaitu berita
TVRI. Beberapa hari kemudian domina-
si TVRI semakin nyata, perlahan-lahan
berita TV swasta menghilang atau me-
lunak. Puncaknya adalah dicopotnya
General Manager Liputan 6 SCTV dari
jabatannya, setelah wawancara Liputan
6 Siang dengan Sarwono Kusumaat-
madja.

Di Surabaya juga terjadi tragedi pemukulan
dua wartawan di Jl Urip Sumoharjo oleh aparat,
meskipun keduanya membawa kartu pers dan se-
dang bertugas meliput berita. Pihak yang seha
rusnya bertanggungjawab hanya menyampaikan
permohonan maaf. Untuk diihgat, ini kedua ka-
linya wartawan Surabaya dipukul aparat, keti-
ka bertugas. Yang pertama terjadi pada tahun
1996, saat merebaknya kasus PDI. Belum sem-
pat pers menyikapi tindak sewenang-wenang itu,
aparat pers digugah persoalan yang lebih besar,
yaitu terancamnya kebebasan menyampaikan
informasi pada masyarakat.

' Bila kita cermati pemberitaan televisi bebera
pa haru terakir ini, teriihat fonomena sebagai
berikut:

Pertama, setiap pukul enam pagi, semua salu
ran TV menyiarkan berita TVRI atau yang telah
disensdrTVRI.

Kedua, pada program informasi lainnya, TV
swasta cenderung lebih lunak (tak ada lagi ber

ita kerusuhan), lebih
menyuarakan peme
rintah (semua serba
aman dan terkendali),
dan berita yang beru-
lang-ulang (sehari ber-
ita yang sama bisa ditayangkan 4 kali, bahkan
sampai keesokan harinya).

Ketiga, TV swasta, khususnya Liputan 6, te
lah "mati" karena tidak lagi terkini dan terper-
caya.

TV pool
Kini, disebut-sebut tentang adanya kebijakan

TV pool. Pengalaman penulis ketika magang di
CNN Biro Washington DC beberapatahun lalu,
yang dimaksud TV Pool bukan yang sekarang
dilakukan atas perintah Peter F Gontha dan Isha-
di. TV Pool diperiukan oleh jaringan TV peliput
The WhiteHouse, karena terbatasnya kapasitas
PressRoom(kalau tidak salah hanya 100tempat
duduk yang sudah dinamai, misalnya Renter,
CNN, AP dll). Padahal Press Room the White
House adalah pusat pemberitaan internasional.
Setiap ada kegiatan, bisa dikata, ribuan warta
wan dari seluruh dunia berada di sana.

TV pool di sana adalah kerjasama antara net
works (jaringan TV) Amerika yang terdiri atas
CNN, CBS, NBC, ABC, FOX PBS, dll, demi
efisiensi. Setiap network itu bergiliran bertu
gas mengambil gambar (di dalam press room),
yang kemudian digunakan oleh semua network
lainnya. Pembedaan biasanya terletak pada re
porter, naskah reportase, dan lokasi reporter
diambil gambar on cameraIstand up (biasanya
di berbagai sudut the White House, di luar Press
Room). Setiap network bebas memilih atau
menyunting sendiri gambar dan statemen pres
iden (atau pejabat tinggi lain) yang hendak
disiarkan.

Agaknya Peter FGontha (yang pemah bercita-
cita menjadi Ted Turner-nya Indonesia, direktur
atau komisaris RCTI,SCTV,Indovision,Trijaya/

Oleh: Sirikit Syah

Dosen i!mu komunikasi, pengamat televisi, Surabaya

SCFM dan entah apa
lagi). serta Ishadi, yang
baru menjabat sebagai
Dirjen RTF.menya-
lahartikan pengertian

" TV Pool. TV Pool yang
sekarang terjadi di Indonesia bukanlah demi ke-
pentingan efisiensi dan profesionalisme jurnal-
istik, melainkan semata-mata demi kepentingan
politik.

Penulis sangat memahami falsafah kebebasan
pers yang bertanggungjawab. Kekhawatiran bah
wa berita kebrutalan akan menyulut kebrutalan
yang sama, dapat dimengerti. Namun pencabut-
an secara !semena-mena hak menyi?»-kan berita,
sama sekali bukan wujud persyang bertanggung
jawab. Yang terjadi justru penyelewengan atas
falsafah tersebut.

Kekuatan televisi
Para penguasanegeriini dan parapembantun-

ya, agaknya menyadari betul kekuatan berita
televisi. Padatahun 1984, ketika rakyat Filipina
menuntut mundurnya Marcos,yang diserbu ter
iebih dulu adalah stasiun televisi. Hal ini juga
terjadi di negara-negara lain. Stasiun radio atau
televisi merupakan media yang sangat efektif
untuk mempengaruhi massa dan menjatuhkan
pimpinan yang tengah berkuasa. Di Afrika Sela
tan, pemberitaan televisi atas kekerasan kulit
putih terhadap kulit hitam yang disiarkan seti
ap hari, mendorong runtuhnya pemerintahan
apartheid negara itu. Sebelumnya pemerintah
Afsel melarang liputan TV dan foto jurnalistik
atas kekrasan di Afrika Selatan. Dalam 15 bu
lan, 1.000 orang, kebanyakan kulit hitam, mati
akibat kekerasan rasial. Televisi mengakiri ke-
kuasaan sewenang-wenang itu.

Tahun 1989, tragedi Tiannanmen di Cina,
diberitakan secara luas di televisi internasional.
Para demons tran agaknya sadar akan kehadiran
televisi internasional, sehingga kebanyakan men-
ulis poster dan spanduk protes dalam bahasa

Inggris. Seperti: Give me democracy or give me
death (Berikami demokrasi atau bunuhlah kami).
Meskipun tragediTiananmenmenunjukkan kele-
mahan, yaitu komunikasi toh tidak selalu me-
nang menghadapi kekuatan militer yang brutal,
tetapi pemerintah Cinaharus membayar mahal.
Seluruh dunia menyaksikan kekejaman tentara
Cina terhadap mahasiswa. Opini dunia sampai
saat ini masih mempengaruhi hubungan ekono
mi perdagangan dll antara pemerintah Cina dan
negara-negara lain.

Komunikasi satu arah
Seorang pakar komunikasi Jean d'Arcy dalam

tulisannya berjudulRight Communicateand the
MeaningofWordsmengatakan, komunikasi mas
sa abad 20 adalah arus informasi sepihak, satu
arah, tidak bervariasi. Bila diamati, memang
komunikasi massa pada dasarnya adalah seka
dar distribusi informasi secara sepihak. Bukan
komunikasi dalam arti sebenarhya, yang saling
memberi dan mempengaruhi.

Peranan ini semakin tergarisbawahi di Indo
nesia. Tidak ada arus ke atas. Arus informasi se
laludariatas ke bawah. Sepuluh tahun yanglalu,
ketika TV swasta belum lahir, peran itu tidak
meresahkan rakyat karena rakyat tidak menge-
nal/mempunyai pilihan. Namun setelah tumbuh-
nya TV swasta, di mana Seputar Indonesia meny
uarakan rakyat yang rumahnya digusur, lalu Li
putan 6 menyuarakan pencari keadilan, dan
Cakrawala melaporkan Indonesia tidak cuma
dongeng keberhasilan pembangunan, rakyat sa
dar akan kebutuhannya. Yaitu, selain mendeng
ar, mereka juga harus didengar.

Sekarang kita malah telah mundur ke era 10
tahun yang lalu, di mana hanya ada berita TVRI
yang menyampaikan pengumuman, imbauan,
dan keberhasilan-keberhasilan. TV swasta, di
tengah gejolak reformasi ini, malah lumpuh dan
bungkam. Penulis berpikir,lebih dari segalanya,
perluadanya reformasibidangpers (kepemilikan,
organisasi, UU dan hukum, dll).
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Prakata

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas saya semester ini di Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiah Malang, maka saya hendak melakukan studi

lapangan yang bertema tentang "penyebab-penyebab mengapa Ibu meninggal waktu dia

melahirkan dan pemecahan-pemecahan dari sisi telekomunikasi, dan khususnya sistem

Internet / Intranet"

Oleh karena itu besar harapan saya agar saudara bersedia menjawab pertanyaan

yang saya sampaikan dalam bentuk kuesioner untuk keperluan pengambilan data.

Adapun kerahasiaan data nama saudara akan tetap terjaga. Demikian permohonan

saya, atas kesediaan saudara dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih yang

tidak terhingga.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Malang, 2 June, 1998

Hormat saya,

ttd

Robert C.Letchford



Daftar Pertanyaan

I. Identitas Responden:

Nomor Resp

Nama

Umur

Agama

Pendidkan

Tempat Kerja

Suku

Mohon Saudara melingkari alternatif jawaban yang tersedia :

1. Saudara sudah berkerja berapa tahun dalam bidang kesehatan ?

a. 0-5 th

b. 5-10 th

c. 10 +th

2. Kira-kira saudara sudah menangani berapa pasien yang hamil ?

a. 1-25

b. 25-50

c. 50-100

d. 100-150

e. Lain-lain

3. Kira-kira saudara sudah menangani berapaoperasi caesar ?

a. 0-5

b. 5-20

c. 20-50

d. 50- +

4. Apakahbiasanya saudara pernah menyarankan operasi caesar kepada pasien ?

a. belum pernah

b. pernah



5. Kalau pernah, berapa kali saudara menyarankan operasi caesar tersebut?

(mohon saudarajawab semua)

a dalam enam bulan

b dalam satu tahun

c dalam dua tahun

6. Apa yangmenjadi alasan utama dalam menyarankan operasi caesar ?

7. Apayang menjadi alasan pertama dalam menyarankan operasi caesar ?

8. Biasanya Ibu-Ibu yang tinggal di daerah saudara, pergi ke tempat mana waktu

memeriksakan / mengkonsultasikan kehamilannya?

a. Rumah Sakit

b. Puskesmas

c. Rumah bersalin

d. Di rumah saja

e. Lain-lain

9. Biasanya Ibu-ibu yang tinggal di daerah saudara, pergi kepada siapa waktu

memeriksakan / mengkonsultasikan kehamilannya?

a. Dokter Ginekologi

b. Dokter Umum

c. Bidan

d. Dukun beranak



10. Dari jawaban nomor 5 dan 6 menurut pendapat saudara, apa alasan utama pasien-

pasien tersebutmemilihnya?

a. Keadaan uang

b. Kepercayaan sendiri terhadap pelayanan (kepercayaan mengenai Dokter dll)

c. Budaya daerah

d. Pelayanan yang sudah dialami oleh pasien ataupun ibunya

e. tidak ada pilihan daerah lainnya

f. jaraknya pelayanan lainnya

11. Dari jawaban nomor 5 dan 6 menurut pendapat saudara, apa alasan pertama pasien-

pasien tersebut memilihnya ?

a. Keadaan uang

b. Kepercayaan sendiri terhadap pelayanan (kepercayaan mengenai Dokter dll)

c. Budaya daerah

d. Pelayanan yang sudah dialami oleh pasien ataupun ibunya

e. tidak ada pilihan daerah lainnya

f. jaraknya pelayanan lainnya

12. Dari jawaban nomor 5 dan 6 menurut pendapat saudara, apa alasan kedua pasien-

pasientersebut memilihnya ?

a. Keadaan uang

b. Kepercayaan sendiri terhadap pelayanan (kepercayaan mengenai Dokter dll)

c. Budaya daerah

d. Pelayanan yang sudah dialami oleh pasien ataupun ibunya

e. daerah itu tidak ada pilihan lainnya

f. jaraknya pelayanan lainnya



13. Pilihlah alasan-alasan paling utama yang benar, ibumeninggal pada waktu

kelahirannya. Alasan- alasan adalah 1.) Infeksi 2.)TBC 3). Obstructed labour

4).Anemia 5). Haemorrhage (Pendarahan dalam ). 6). Malaria 7) Eclampsia

a. 1-6

b. 1,3-5,7

c. 1-3 + 6

d. 2-4,6-7

e. semua benar

f. Iain-lain

14. Berapa persen pasien yang saudara tangani mengalami kesulitan dalam proses

melahirkan ?

a. 0 -2%

b. 2 - 5%

c. 5 -10%

d. 10-15%

e. Lain-lain

15. Berapa persen pasien yang meninggal selama saudara tangani sesuai dengan

pertanyaannomor 11?

a. 0%

b. 1%

c. 2%

d 3%

e. 4%

d. Lain-lain

16. Dari jumlah itu, berapa banyakkematianibu yangdisebabkan karena:

Saat melahirkan

Saat menggugurkan kandungan



17. Apakah ibu hamil yang meninggal di karenakan aborsi dan menjadi data statistik

dibawah angka kelahiran ?

a. tidak

b.ya

1. Apakah hal itu seringterjadi

2.Kadang-kadang

3. Jarang terjadi

18. Berapa lama saudara menjalani pendidikan sebagai petugas kesehatan ?

a. 1 - 3 tahun

b. 3 - 5 tahun

c. 5 - 6 tahun

d. > 6 tahun

19. Berapa lama saudara menjalani pendidikan khusus ibu hamil ?

a. Dibawah 1 tahun

b. 1 tahun

c. 1 - 2 tahun

d. 2 - 3 tahun

e. > 3 tahun

20. Tahun berapa saudara lulusdari pendidikan sebagai petugas kesehatan?

21. Tahun berapasaudara lulus dari pendidikan khusus ibu hamil ?

22. Apakahada program pendidikan ulang (khursus penyegaran kembali) bagi saudara ?

jikaya, kapan?

a. Setahun sekali

b. Dua tahun sekali

c. Tiga tahun sekali

d. Lain-lain



23. Berapa lama saudara menjalaninya ?

a. Satu bulan

b. Dua bulan

c. Tiga bulan

d. Lain-lain

24. Menurut saudara berapa persen ibu melahirkan bayi yang di tangani oleh Dukun

beranak ?

a. 30-40%

b. 40 - 50 %

c. 50-60%

d. 60 - 70%

e. >70%

25. Menurut saudaraberapa persen pasien mengalami kesulitan selama ditangani oleh

Dukun beranak ?

a. 0 -2%

b. 2 - 5%

c. 5 -10%

d. 10-15%

e. > 15 %

26. Menurut saudara berapa persen pasienyang meninggal selama ditangani Dukun

beranak ?

a. 0%

b. 1%

c. 2%

d. 3%

e. 4%

f. Lain-lain



27. Menurut saudara apa rata-rata pendidikan yang para Dukun beranak miliki ?

a.SD

b. SMP

c.SMU

d. Lain-lain

28. Menurut saudara apakah ada pendidikan khusus bagi Dukunberanak ?Jika ada,

berapa lama ?

a. 1 bulan

b. 2 bulan

c. 3 bulan

d. 4 bulan

e. > 4 bulan

29. Menurut saudara pendidikankhusus tersebutapakah sesuaidengan pendidikan yang

mereka miliki ? Jika ya, apa alasannya, jika tidak, apa alasannya?

30. Menurut saudara bagaimana dengan Dukun beranak yang masih percaya dengan

Tradisi kuno ?



31. Menurut saudara apakah Dukun beranak yangtelah mendapatlkan pendidikankhusus

tersebut, dapat memahami dan melakukan penjelasan yangdiberikan ? Jikaya

tolong beri alasan, Jika tidak apa alasannya?

32. Banyak terjadi kematian ibu / bayi akibat dari kurang trampilnya / pendidikan seorang

dukun beranak. Menurut saudara perlukah ditinjau kembali praktek dukun beranak

tersebut ?

a. tetapdiperbolehkan tetapi disempurnakan

b. dilarang, karenamengancamjiwa ibu / bayi

33. Rata-rata seberapa besar uang yang harus dikeluarkan oleh para ibu hamil untuk

mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh saudara setiap kali diperiksa?

Rupiah (kira-kira)

34. Rata-rata seberapa jauh para ibu hamil harus diperiksa oleh saudara berapa kali

selama kehamilannya? (mohon saudara jawab semua)

a dalam tiga bulan

b dalam enam bulan

c dalam simbilan bulan

d selama kehamilannya

35. Ungkapan yang mana di bawah ini yang saudara setujui mengenai sistem birokrasi di

Indonesia?

a. sistem birokrasi harus disederhanakan

b. sistem birokrasi melambatkan pelayanan kesehatan yang disediakan

c. sistem birokrasi menyediakan pelayanan kesehatan yang sebaik mungkin

d. sistem birokrasi yang sederhana akan memberikan pelayanan yang lebih efektif

dan efisien

9



36. Menurut saudara, apakah perlu sistem birokrasitersebut dilaksanakan di Indonesia?

37. Apakah saudara sudah menggunakan Internet ?

a. Sudah

b. Belum

38. Apakah saudara sering menggunakan internet ?

a. jarang

b. kadang-kadang

c. seminggu sekali

d. setiap hari

e. Lain-lain

39. Apakah saudara mendapatkan informasi kesehatan dari internet ?

a. Tidak

b.Ya

1. Sering

2. Kadang - kadang

3. Jarang

4. Lain-lain

40. Informasi dari internet itu berguna atau tidak ?

a. Tidak, beri alasan

b. Ya, beri alasan
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41. Apakah saudara sendiri mempunyai komputer?

a. tidak

b.ya

1. di rumah

2. di tempat kerja

3. kedua 1 + 2

42. Apakah komputer tersebut bersambungan di internet (internet access) ?

a. tidak

b. ya

1. di rumah

2. di tempat kerja

3. kedua 1 + 2

43. Apakah saudara pemah mendengar istilah Intranet ?

a. Tidak

b.ya

jika ya ... bisa menjelaskan Intranet berarti apa?

44. Apakah saudara pemah menggunakan sistem e-mail (elektronik pos / mail) ?

a. belum pemah

b. pemah

1. jarang

2. kadang-kadang

3. sering (seminggu sekali)

11



Hasil Dari Kuesioner

Para Bidan

Nomor Pertanyaan

1. Saudara sudah berkerja berapa tahun dalam bidang kesehatan ?

A) . 2 12.5%

B) 2 13.3% 7 43.75%

C) 12 80% 7 43.75%

2. Kira-kira saudara sudah menangani berapa pasien yang hamil ?

Para Dokter

A) . 8 50%

B) . 3 18.75%

C) .

D) 6 40% 2 12.5%

E) 150 >9 60% 3 18.75%

8. Biasanya Ibu-Ibu yang tinggal di daerah saudara, pergi ke tempat mana waktu

memeriksakan / mengkonsultasikan kehamilannya ?

A) 2 12.5%

B) 8 53.3% 5 31.25%

C) 4 25%

D) 1 6.7%

E) dokter swasta4 33.3%

dokter genekologi I



9. Biasanya Ibu-ibu yang tinggal di daerah saudara, pergi kepada siapa waktu

memeriksakan / mengkonsultasikan kehamilannya?

A) 2 13.3% 6 37.5%

B) •

C) 9 60% 10 62.5%

D).

E) •

10. Dari jawaban nomor 5 dan 6 menurut pendapat saudara, apa alasan utama pasien-

pasien tersebut memilihnya ?

A) 3 20% 6 37.5%

B) 3 20% 5 31.25%

C) .

D) 7 46.7% 4 25%

E) .

F) •

11. Dari jawaban nomor 5 dan 6 menumt pendapat saudara, apa alasan pertama pasien-

pasien tersebut memilihnya ?

A) 3 20% 4 25%

B) 4 26.7% 6 37.5%

C) .

D) 7 48.7% 1 6.25%

F) .



12. Dari jawaban nomor 5 dan 6 menumt pendapat saudara, apa alasan kedua pasien-

pasientersebut memilihnya ?

A) 2 13.3% 2 12.5%

B) 2 13.3% 3 18.75%

C). 1 6.25%

D) 5 33.3% 2 12.5%

E) 1 6.7%

F) . 4 25%

13. Pilihlah alasan-alasan palingutama yangbenar, ibu meninggal padawaktu

kelahirannya. Alasan-alasan adalah 1.) Infeksi 2.) TBC 3). Obstructedlabour

4).Anemia 5). Haemorrhage (Pendarahan dalam). 6). Malaria7) Eclampsia

A).

B) 10 66.7% 8 50%

Q •

D).

E) . 2 12.5%

F) 3 20% 1 1(4,5,7), tidak tahu 1 18.75%

22. Apakah ada program pendidikan ulang (khursus penyegaran kembali) bagi saudara ?

jika ya, kapan ?

A) 3 20%

B) 1 6.7% 1 6.25%

C) 1 6.7%

D) tidak tentu 3 33.35 1 6.25%

tidak ada 2 10 62.5%



23. Berapa lama saudara menjalaninya ?

A) 1 6.7%

B) .

C) 1

D) 1 kali 3-4 jam 1 53.3%

1 hari 4 2 12.5%

Tidak ada 1 2 12.5%

Tidak pemah 2 1 6.25%

24. Menumt saudara berapa persen ibu melahirkan bayi yang di tangani oleh Dukun

beranak ?

A) 11 10 62.5%

B) 3

C) . 1 6.25%

D) . 1 6.25%

E) .

25. Menumt saudaraberapa persen pasien mengalami kesulitan selama ditangani oleh

Dukun beranak ?

A) 8 53.% 3 18.75%

B) 3 20% 2 12.5%

C) 2 12.5%

D) . 1 6.25%

E) 2 13.3% 4 25%



27. Menumt saudara apa rata-rata pendidikan yang para Dukunberanak miliki ?

A) 1 6.7% 10 62.5%

B) •

C).

D) ButaHuruf7 60%

Tidak Sekolah 2 5 31.5%

28. Menumt saudara apakah ada pendidikan khusus bagi Dukun beranak ?Jikaada,

berapa lama ?

A) 4 26.7% 5 31.25%

B)

C) 1 6.7% 1 6.25%

D).

E) 8 53.3% 6 37.5%

35. Ungkapan yang mana di bawah ini yangsaudara setujui mengenai sistem birokrasi di

Indonesia?

« A) . 2 12.5%

B) 1 6.7%

C) 4 26.7% 5 31.25%

D) 5 33.3% 7 43.75%

37. Apakah saudara sudahmenggunakan Internet?

A) . 2 12.5%

B) 13 86.7% 13 81.25%



38. Apakah saudara sering menggunakan internet ?

A) 2 13.3% 1 6.25%

B) . 1 6.25%

C) .

D).

E) Belum pemah 4 33.3% 9 56.25%

Tidak Perlu 1

39. Apakah saudara mendapatkan informasi kesehatan dari internet ?

A) 11 73.3% 11 68.75%

B) . Kadang-kadang 2 12.5%

40. Informasi dari intemet itu bergunaatau tidak ?

A) 3 20%

B) Berguna sekali 1 20% 2 12.5%

informasi cepat & lengkap 2 9 56.25%

41. Apakah saudarasendiri mempunyai komputer?

A) 9 60% 2 12.5%

B) Rumah 3 20% 13 81.25%

42. Apakah komputer tersebutbersambungan di internet (internetaccess)?

A) 10 66.7% 10 66.7%

B) . rumah 1 6.26%

43. Apakah saudara pemah mendengar istilah Intranet ?

A) 9 12

B) jawab salah 3



44. Apakah saudara pemah menggunakan sistem e-mail (elektronik pos / mail) ?

A) 10 66.7% 12 75%

B) Jarang 1 13.3% 2 12.5%

Kadang-kadang 1 1 6.25%
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