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TANTANGAN BARU
SEMANGAT BARU

SALAM REDAKSI
Kesehatan Nasional (JKN) yang
membutuhkan penyelesaian segera.
Redaksi menjadikan topik “Tantangan
Baru Semangat Baru” sebagai
sajian Rubrik Fokus Utama untuk
memberi gambaran bagi sejawat
sekalian tentang hal-hal yang tengah
diperjuangan PAPDI saat ini dan ke
depan, demi kepentingan anggota
dan masyarakat Indonesia secara
umumnya. Tentu, perjuangan PAPDI ini
membutuhkan dukungan dari segenap
anggota yang tersebar di seluruh
penjuru Indonesia.
Sejawat yang terhormat,

P

atut kita syukuri, di usia
61 tahun ini PAPDI sudah
memiliki landasan internal
yang kuat. Ini didasarkan
pada hasil Analisis Internal
Organisasi yang dilakukan oleh
Tim PAPDI dengan pendampingan
konsultan dari Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (FKM
UI). Analisis Internal Organisasi dibuat
dalam rangka menyusun Rencana
Strategis PAPDI untuk 3 tahun ke
depan.
Kekuatan internal memberi landasan
bagi PAPDI untuk bangkit dengan
semangat baru menghadapi segala
tantangan yang datang dari berbagai
sisi, serta memantapkan langkah PAPDI
untuk menunjukkan eksistensinya
sebagai organisasi profesi yang dapat
memberikan kontribusi bermakna bagi
pembangunan kesehatan di Indonesia.
Di antaranya turut aktif membenahi
berbagai persoalan kebijakan terkait
penyelenggaraan Program Jaminan

Pada edisi ke 30 ini, Redaksi menyorot
tentang Surat Tanda Registrasi (STR)
Online, berikut STR Kompetensi
Tambahan yang memberikan titik
terang tentang kepastian “nasib”
subspesialis di Indonesia. Juga
membahas tentang CME Online yang
memberikan akses bagi anggota untuk
dapat meng-update keilmuannya. Di
Rubrik Sorot diulas pula mengenai
“Surat Keterangan Medis” yang perlu
dipahami oleh kalangan dokter. Jangan
sampai secarik kertas yang diberikan
untuk membantu pasien malah
membawa masalah bagi karir dokter di
belakang hari.
Sudah cukup banyak kegiatan PB PAPDI
dan PAPADI Cabang yang dilaksanakan
dalam periode kepengurusan 20182021 ini. Beberapa di antaranya
terangkum dalam Rubrik Kabar PAPDI
dan Info Cabang. Seperti biasa, tersaji
Rubrik Jeda yang menampilkan artikel
ringan. Kali ini membahas tentang
“Kopi Nusantara yang Mendunia”.
Semoga informasi-informasi yang kami
hadirkan bermanfaat adanya. Akhir
kata, selamat membaca.

Redaksi menerima masukan dari sejawat, baik berupa kritik, saran, kiriman naskah/artikel dan foto-foto
kegiatan PAPDI di cabang, yang dapat dikirimkan ke:
REDAKSI HALO INTERNIS
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Jl. Salemba I No.22 C-D, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. +62-21-31928025, 31928026
SMS: 085695785909
Email: pb_papdi@indo.net.id
Website: www.papdi.or.id
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TANTANGAN BARU

SEMANGAT BARU
Konsolidasasi internal yang dilakukan selama ini berbuah manis.
PAPDI berkembang menjadi organisasi yang solid. Kekuatan
internal menumbuhkan semangat baru bagi PAPDI untuk lebih
aktif lagi berkontribusi dalam memajukan pembangunan
kesehatan nasional di era JKN yang penuh tantangan ini.

A

da yang berbeda dengan
Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) PB PAPDI &
Semua PAPDI Cabang
pada tanggal 2-3 Februari
2019 lalu dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Untuk pertama kalinya
dalam forum rakernas dipaparkan
Rencana Strategis (Renstra) PAPDI.
Renstra ini istimewa karena disusun
bersama-sama oleh Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia (PB PAPDI) dan Badan
Pengurus Kolegium Ilmu Penyakit
Dalam (BP KIPD). Maka, dalam
perjalanan organisasi ke depan hanya
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ada satu renstra, renstra bersama,
yaitu Renstra PAPDI.
Ketua Umum PB PAPDI, dr. Sally Aman
Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP,
dalam sambutannya pada pembukaan
cara Rakernas PB PAPDI & Semua
PAPDI Cabang (2/2/19) mengatakan,
renstra ini akan menjadi guideline atau
panduan bagi PB PAPDI maupun BP
KIPD dalam menyusun program kerja
tiga tahun ke depan. Renstra disusun
berdasarkan visi misi PB PAPDI dan
BP KIPD. Baik PB PAPDI maupun BP
Kolegium memiliki visi dan misi sendirisendiri, yang dibuat sesuai dengan
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porsi tugas dan kewenangan masingmasing. Untuk menyatukan langkah
dan memperkuat sinergitas, PB PAPDI
dan BP KIPD berkolaborasi membentuk
visi misi bersama, yang dinamakan Visi
Misi PAPDI. “Nafas kita sama, satu,
yaitu PAPDI,” kata Sally.
Visi dan Misi PAPDI ini dipaparkan
di hadapan audiens rakernas, agar
tersiarkan ke seluruh anggota PAPDI
di segala penjuru Indonesia. “Berbeda
dengan rakernas sebelumnya, kali
ini kita membuat sesi bersama
antara PAPDI dan KIPD agar visi misi
PAPDI dan Kolegium dapat diketahui

FOKUS UTAMA
oleh para pengurus cabang dan
disampaikan kepada rekan-rekan di
cabang,” tutur Sally.
Begitu pula dari sisi Kolegium, Ketua
Umum KIPD, dr. Irsan Hasan, SpPD,
K-GEH, FINASIM dalam sambutannya
pun mengharapkan pemaparan
Renstra dan Visi Misi PAPDI ini bisa
tersampaikan ke seluruh sentra
pendidikan Program Studi Ilmu
Penyakit Dalam di Indonesia. “Ini
kesempatan yang baik bagi KIPD,
karena dalam rakernas ini hadir para
Kepala Program Studi Ilmu Penyakit
Dalam, dan perwakilan program
pendidikan Sp1 maupun Sp2,” ungkap
Irsan.
Dalam pembuatan Renstra PAPDI
2018-2021 ini , Tim PAPDI didampingi
oleh konsultan dari Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia
(FKM UI), melakukan analisis situasi
faktor ekternal dan internal organisasi
yang berperan dalam pengembangan
PAPDI. Berdasarkan pemetaan Matriks
Internal Eksternal (IE) diketahui posisi
organisasi PAPDI berada pada sel
V, yang merupakan posisi sentral.
Strategi yang lazim digunakan
untuk organisasi yang berada
pada sel V adalah strategi menjaga
dan mempertahankan. Dalam
dunia marketing strategi ini dapat
dilaksanakan dalam bentuk melakukan
penerasi pasar (strategi intensif) dan
pengembangan produk.
Dalam kata lain, posisi sentral
merupakan posisi yang kuat untuk
tinggal landas. PAPDI memiliki
kekuatan internal yang dapat
mendukungnya untuk melakukan
pencapaian-pencapaian di level yang
lebih tinggi, di level nasional bahkan
juga di level regional dan global.
“Evaluasi internal ekstrenal kemarin
menunjukkan posisi kita kan di tengah.
Posisi yang sebetulnya menunjukkan
sudah bisa tinggal landas. Artinya,
ini waktunya PAPDI untuk bangkit.
Kita harus eksis di luar. Kita punya
kekuatan internal yang insya Allah kuat.
Kita harus menunjukkan bahwa kita
itu ada dan besar,” kata Sally. Bangkit,
bukan berarti selama ini tidur. Tetapi
PAPDI banyak melakukan konsolidasi

ke dalam, untuk memperkuat sisi
internal organisasi. Kekuatan internal
adalah modal dasar bagi PAPDI untuk
mengayun langkah ke depan.
Banyak persoalan besar di luaran sana
memberi tantangan baru bagi PAPDI
untuk eksis dan aktif memberikan
kontribusi dalam merumuskan
solusi. Di lingkup nasional misalnya,
PAPDI perlu memberikan masukan
dalam membenahi program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang banyak
kendala di lapangan. Seperti aturan
“Rujukan” yang ditetapkan Badan
penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan, yang sampai sekarang
masih membingungkan dan mendapat
kritikan dari berbagai kalangan.

tekad yang besar dan kekuatan
internal cukup, semua tantangan itu
akan dapat dilalui. “Mesejnya satu.
Sudah waktunya kita untuk eksis.
Ini tantangan besar. Tapi kalau kita
bersama-sama, semua bisa dilakukan,”
tandas Sally. INTERNIS
halo

Kemudian, adanya Rancangan Undangundang Pendidikan Kedokteran (RUU
Dikdok) yang perlu dikawal PAPDI
agar pasal-pasal yang berkaitan
dengan kompetensi
Ilmu Penyakit Dalam,
khusus kompetensi
subspesialis, benarbenar tertuang
dalam undangundang yang
disahkan
nanti.
Belum lagi
akan datangnya
serbuan dokterdokter asing
ketika kran MEA
dibuka tahun
2020. PAPDI
harus berdiri
paling
depan dalam
mengkaji
segala kebijakan
dan aturan terkait,
untuk memastikan
para tenaga Dokter
Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia
dapat menjadi tuan
rumah di negerinya
sendiri dalam
melayani kesehatan
masyarakat.
Tantangan yang dihadapi berat
dan beragam. Namun dengan

dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP.
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VISI
PB PAPDI

VISI
KIPD

Menjadi organisasi profesi di
bidang Ilmu Penyakit Dalam
yang profesional dan bertaraf
internasional

Menjadi organisasi penjamin
mutu pendidikan spesialis
dan subspesliasi di bidang
Ilmu Penyakit Dalam yang
bertaraf internasional

VISI PAPDI
Menjadi organisasi profesi
di bidang Ilmu Penyakit Dalam
yang profesional dan bertaraf
internasional tahun 2021

Sumber: Buku Rencana Strategis (Renstra) Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
Tahun 2018-2021
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MISI
PB PAPDI
1.
2.

3.
4.
5.
6.

MISI
KIPD

Menyediakan layanan profesional
kepada anggota PAPDI 2.
Memelihara dan meningkatkan
kompetensi anggota PAPDI yang
menjunjung tinggi Sumpah Dokter
dan Kode Etik Kedokteran Indonesia .
Memberikan sumbangsih PAPDI pada
kesehatan masyarakat.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas
pendidikan dan penelitian di bidang
Ilmu Penyakit Dalam.
Menunjang program pemerintah
dalam pembangunan di bidang
kesehatan.
Meningkatkan kerjasama dengan
organisasi profesi di tingkat nasional
maupun internasional.

1.

Menjamin kualitas proses dan hasil
pendidikan spesialis dan subspesialis
di bidang IPD.
Menyelenggarakan layanan
profesional resertifikasi yang baik dan
tepat waktu kepada anggota PAPDI.
Meningkatkan hubungan jaringan
kerjasama/kemitraan dengan institusi
suprastruktural di Indonesia dan
dengan kolegium penyakit dalam di
tingkat internasional.

2.
3.

MISI PAPDI
1. Menyediakan layanan profesional kepada anggota PAPDI.
2. Memelihara dan meningkatkan kompetensi anggota PAPDI yang menjunjung tinggi
Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
3. Memberikan sumbangsih PAPDI pada kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang Ilmu
Penyakit Dalam.
5. Menunjang program pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan.
6. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi di tingkat nasional maupun
internasional.
7. Menjamin kualitas proses dan hasil pendidikan spesialis dan subspesialis di bidang
IPD.
8. Menyelenggarakan layanan profesional resertifikasi yang baik dan tepat waktu
kepada anggota PAPDI.
9. Meningkatkan hubungan jaringan kerjasama/kemitraan dengan institusi
suprastruktural di Indonesia dan dengan kolegium penyakit dalam di tingkat
internasional.
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PERTAHANKAN DAN PERKUAT

KOMPETENSI!

K

Tumpang tindih kompetensi semakin sulit dihindari. Pada akhirnya setiap
Internis harus membuktikan, kompetensinyalah yang terbaik sehingga layak
menjadi pilihan dan acuan.

olegium Ilmu Penyakit Dalam
(KIPD) telah mengeluarkan
Buku “Revisi Daftar
Kompetensi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam dan Dokter
Penyakit Dalam Subspesialis” yang
diterbitkan pada Agustus 2018. Buku
ini menjadi pedoman kompetensi
minimal yang harus dicapai peserta
didik Program Pendidikan Spesialis
Penyakit Dalam dan Spesialis Penyakit
Dalam Subspesialis selama pendidikan.
Dan penting pula, buku ini menjadi
pendoman kompetensi yang harus
dipertahankan oleh Dokter Spesialis
Penyakit Dalam (SpPD) dan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis
(SpPD-Subsp).
Kompetensi menjadi sesuatu yang
“sakral” bagi seorang dokter spesialis
untuk menunjukkan profesionalitasnya
dalam memberikan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat.
Kompetensi menjadi penentu, apakah
dokter spesialis yang bersangkutan
layak menangani pasien dengan kondisi
tertentu.
Dengan berkembangnya ilmu
kedokteran, kini bermunculan bidang
spesialisasi-spesialisasi baru yang
sebetulnya memiliki dasar keilmuan
yang mengakar pada bidang Ilmu
Penyakit Dalam, sehingga dalam
praktik di lapangan ada area “abu-abu”
yang tumpang tindih dalam wilayah
penanganan pasien. Sesuatu yang
tadinya menjadi wilayah kompetensi
penanganan Spesialis Penyakit Dalam,
kini turut diakui sebagai kompetensi
bidang spesialisasi lain.
Di tahap awal, area overlapping
ini memang kecil, tetapi dengan

12

berjalannya waktu
tentu setiap kolegium
bidang keilmuan spesialis
akan mengembangkan
kompetensinya pula.
Maka, bukan tidak
mungkin persinggungan
keahlian akan semakin
besar. Area kompetensi
overlapping yang semua
kecil, akan semakin luas
dan bertambah luas.
Satu persatu kompetensi
yang tadinya “hanya”
milik Spesialis Penyakit
Dalam, akan diaku pula
oleh pihak lain. Akibatnya,
bisa saja terjadi di rumah
sakit seorang Dokter
Spesialis Penyakit Dalam
terpinggirkan dalam
menangani pasien dengan
kondisi penyakit tertentu,
karena kasus penyakit
yang semula menjadi
porsi tugasnya diambil
alih oleh pihak lain yang
menyatakan diri memiliki
kompetensi pula dalam
menangani penyakit
tersebut.
Inilah yang kini dikhawatirkan oleh
banyak kalangan internis dan menjadi
isu hangat yang dibicarakan dalam
pertemuan-pertemuan PAPDI.
Bagaimana semestinya menyikapi
overlapping kompetensi yang
sepertinya sulit untuk dihindarkan ini?

Kolegium Ilmu Ilmu Penyakit Dalam
(KIPD), dr. Edy Rizal Wahyudi, SpPD,
K-Ger, FINASIM, mengatakan persoalan
overlapping kompetensi ini merupakan
tantangan yang cukup berat dihadapi
anggota PAPDI ke depan. Karena
semua kolegium di setiap bidang
spesialisasi akan menentukan
kompetensinya sendiri.

Wakil Ketua II Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia (PB PAPDI) sekaligus
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal

“Intinya tantangannya ke depan
cukup berat. Karena memang ilmu
itu berkembang. Jadi kalau kita bicara
ilmu, overlapping menjadi sesuatu
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yang akan muncul di kemudian hari,”
ujar Edy.
Menurut Edy, PAPDI—dalam hal ini
PB PAPDI dan KIPD—harus bekerja
sama menghadapi tantangan ini. Edy
menganalogikan peran PB PAPDI
dan KIPD sebagai tubuh manusia.
Dalam bentuk organisasi PB PAPDI
adalah sebuah badan atau tubuh yang
menggerakkan anggota badan. Tugas
PB PAPDI adalah bagaimana membuat
badan ini terasa nyaman, serta mampu
melakukan koordinasi dan kerja sama
dengan dengan orang lain. Kalau ada
yang mengganggu, maka tubuh akan
menghalaunya agar kenyamanan tidak
terusik. Sebaliknya, untuk menjaga
agar senantiasa nyaman tubuh akan
mengambil sesuatu yang baik bagi
dirinya.
Nah, untuk dapat menghalau
segala yang mengganggu, tubuh
harus memiliki kemampuan dan
knowledge yang dilandasi oleh data
dan basic keilmuan yang baik. Mengisi
kemampuan ini merupakan peran
KIPD. “Maka saya setuju dengan yang
sekarang ini diusung. Kita tidak bisa
bilang bahwa PB (Pengurus Besar
PAPDI) sendiri, Kolegium (KIPD) sendiri.
Tetapi satu tubuh. Yang dibutuhkan
anggota PAPDI adalah kompetensinya
tidak diragukan. Itu yang sedang
kita dorong. Karena kita berhadapan
dengan orang-orang lain,” tuturnya.
Dalam menghadapi “persaingan”
kompetensi ini, yang perlu dilakukan
PAPDI, menurut Edy, adalah
adalah memperkuat kompetensi
sendiri. “Semua akan berbicara
tentang kompetensi, karena dari
setiap kolegium akan menentukan
kompetensinya masing-masing. Pada
kondisi seperti itu akhirnya kita sebagai
organisasi berfikir tentang organisasi
kita. Tidak berfikir dan tidak bisa
membatasi kompetensi orang. Kita
fokus pada kompetensi kita,” kata Edy
Setiap kompetensi dibuat dengan
standar tertentu yang harus dipenuhi
oleh siapapun yang mengaku memiliki
kompetensi tersebut. Standar
kompetensi ditetapkan berdasarkan
evidence based, bukti ilmiah yang kuat.
Siapapun yang menangani penyakit
pasien, harus mengikuti standar yang
sama. Ketika terjadi overlapping

di lapangan, anggota PAPDI harus
bisa membuktikan telah memiliki
kompetensi yang sesuai dengan apa
yang tertulis pada standar kompetensi
dan telah pula mencapainya dengan
baik. Perlu pula ditekankan bahwa
pencapaian kompetensi harus
dilakukan dengan prosedur yang benar.
Ada Standard Operating Procedure
(SOP) yang harus dilalui.
“Jadi SOP-nya ditentukan, dan semua
(harus) mencapai dan menjalankan
SOP itu. Nah, kita sebagai organisasi,
sebagai SpPD, harus mampu
melakukan SOP yang paling baik, yang
sesuai dengan standar evidence based
tadi. Itulah yang harus kita
lakukan ketika ada sebuah
kolegium yang menyatakan
kompetensi tambahannya
ditambah lagi, jadi
mendekat atau overlap ke
kita,” tutur Edy.

“Intinya tantangannya
ke depan cukup berat.
Karena memang ilmu
itu berkembang. Jadi
kalau kita bicara ilmu,
overlapping menjadi
sesuatu yang akan
muncul di kemudian
hari.”
Tidak ada titik akhir, dari waktu ke
waktu akan terus meningkat.
“Jadi kolegium tidak cuma mencetak,
tetapi mempertahankan dan
meningkatkan kompetensi
SpPD. Sampai dimana?
Sampai benar-benar high
class. Di situlah akhirnya
kita bisa bersaing,” ucap
Edy. INTERNIS
halo

MEMBUAT MODUL
Untuk mempertahankan
kompetensi “milik” Penyakit
Dalam, PAPDI dapat
melakukan beberapa hal.
Salah satunya dengan
cara KIPD membuat
modul-modul untuk
mempertahankan
kompetensi itu.
Kompetensi
dipertahankan
sepanjang
memang
masih harus
dipertahankan.
Ada kalanya
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan teknologi
kedokteran
menuntut kompetensi
harus berubah atau
lebih tinggi lagi. Berarti
sebagai organisasi
Spesialis Penyakit Dalam,
Kolegium harus siap
merevisi kembali Standar
Kompetensi Spesialis
Dan Subspesialis Ilmu
Penyakit Dalam, dan
membuat modul baru
untuk meningkatkan
kompetensi tersebut.

dr. Edy Rizal Wahyudi,
SpPD, K-Ger, FINASIM
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PROBLEMATIKA

SISTEM RUJUKAN

Kompetensi yang overlap juga menjadi masalah yang mengemuka dalam pelaksanaan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama dalam penerapan Sistem Rujukan yang ditetapkan
oleh Badan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bagaimana solusinya?

S

ekretaris Jenderal
Perhimpunan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam Indonesia (PB
PAPDI), dr. Eka Ginanjar, SpPD,
K-KV, FINASIM, FACP, FICA
mengatakan kompetensi yang overlap
menimbulkan kekisruhan di lapangan.
Eka–yang lebih suka menyebut
overlapping kompetensi dengan istilah
sharing kompetensi–menggambarkan
bahwa suatu kasus penyakit dapat
ditangani oleh beberapa bidang
spesialis. Ketika pasien datang,
muncul pertanyaan, siapa yang diberi
kewenangan untuk menangani pasien
tersebut, sementara yang mampu
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melakukannya ada beberapa pihak.
Seperti kasus penyakit jantung dan
paru-paru, seorang Spesialis Penyakit
Dalam, terutama subspesialis juga
mumpuni menanganinya.
Di lingkup rumah sakit, perihal
kompetensi Spesialis dan Subspesialis
Penyakit Dalam yang bersinggungan
dengan ranah kerja spesialis lain
dapat dibicarakan kepada Komite
Medik atau Rumah Sakit tempat
internis bekerja, sehingga internis
pun mendapat kesempatan lebih
leluasa dalam menangani pasien di
rumah sakit. Apalagi kini sudah ada
Buku Revisi Daftar Kompetensi Dokter
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Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis
yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu
Penyakit Dalam. Buku tersebut dapat
menjadi pegangan bagi internis saat
berargumentasi mengenai kompetensi
yang dimiliki.
Persoalan menjadi rumit ketika
sharing kompetensi ini bersinggungan
dengan aturan Sistem Rujukan yang
ditetapkan Badan Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan
sebagai pelaksana program JKN.
BPJS mempunyai kriteria dalam
menetapkan aturan Sistem Rujukan
yang dikuatkan dengan payung

FOKUS UTAMA
penempatan tenaga subspesialis.
Seorang internis bisa ditempatkan di
rumah sakit tipe D, C, B, dan A. Tetapi
seorang Subspesialis Penyakit Dalam
area tugasnya dibatasi di rumah sakit
tipe B dan A. Padahal ada kalanya
tenaga subspesialis dibutuhkan pula
di rumah sakit tipe C. Contohnya pada
kasus penanganan pasien-pasien
penyakit ginjal kronik (PGK) yang harus
menjalani hemodialisa. Kendati di
rumah sakit tipe C tersebut terdapat
tenaga internis dengan kompetensi
tambahan hemodialisa, tetap saja
dibutuhkan kehadiran Konsultan
Ginjal Hipertensi (SpPD, K-GH) dalam
melayani pasien-pasien PGK.

SOLUSI
Menurut Eka, PAPDI Cabang dan PB
PAPDI, bahkan Kolegium Ilmu Penyakit
Dalam harus bisa melobi pihak
regulator dalam hal ini pemerintah,
untuk mencarikan solusi terkait kisruh
overlapping atau sharing kompetensi
ini, baik di level daerah maupun di
level nasional. Kehadiran Buku Revisi
Daftar Kompetensi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam dan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam Subspesialis akan
sangat membantu dalam memberi
pencerahan kepada regulator dan
stake holder lain tentang kompetensi
yang dimiliki seorang internis maupun
konsultan di bidang Penyakit Dalam.

Sekretaris Jenderal PB PAPDI, dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, FICA

hukum Peraturan Direktur Jaminan
dan Pelayanan (Perdijampel). Namun
ternyata pembuatan Sistem Rujukan
ini tidak melibatkan organisasi
profesi kedokteran. Alhasil Sistem
Rujukan yang dihasilkan ini kurang
mengakomodir persoalan-persoalan
yang dialami para dokter spesialis
di lapangan, termasuk dalam
mempertimbangkan aspek sharing
kompetensi. Di sinilah awal kekisruhan
terjadi.
Sejumlah internis di daerah
merasakan pengalaman yang kurang
menggembirakan. Dalam penanganan
kasus-kasus penyakit tertentu,
aturan dalam Sistem Rujukan tidak
memberikan porsi bagi internis untuk
memberikan pelayanan kepada pasien,
padahal internis memiliki kompetensi
dalam bidang tersebut. Dan kalaupun
internis tetap menangani pasien
tersebut karena situasi dan kondisi
membutuhkan demikian, nantinya
akan berbenturan dengan aturan
pembayaran jasa. Alias, bisa-bisa jasa

internis tidak dibayar.
“Banyak bidang yang tupang tindih.
Tapi bahasanya jangan tumpang tindih,
tapi sharing kompetensi, (beberapa
spesialis) sama-sama mengerjakannya.
Misalnya kemoterapi, selain internis
juga ada Spesialis Bedah dan THT
yang bisa menanganinya. Kita juga
bisa melakukan penanganan penyakit
jantung, karena kita di internis juga
ada kardiolog-nya. Kalau paru, kita
juga ada Subspesialias Paru. Jadi,
sebenarnya siapa yang mengerjakan
tindakan dan diagnosis penyakit,
karena mereka (spesialisasi lain) juga
sudah established? Kadang kala ini
menjadi masalah, apakah yang dibayar
bila dikerjakan oleh ini, dan kalau
yang (mengerjakan) pihak itu tidak
(dibayar). Ini menjadi tantangan bagi
kita. (Kebijakan) ini harus disesuaikan,
baik bersifat nasional maupun sifatnya
lokal rumah sakit,” urai Eka.
Selain itu, sistem rujukan juga
menimbulkan persoalan dalam

“Harusnya BPJS bisa mengunakan
(buku) itu. Tetapi peraturan BPJS antar
cabang kadang berbeda. Masingmasing punya kebutuhan. Interpretasi
masing-masing cabang terhadap suatu
peraturan bisa tidak sama. Ini yang
menjadi tantangan. Sehingga sebagai
internis sendiri, PAPDI Cabang dan PB
PAPDI bahkan Kolegium harus bisa
melobi, berusaha agar kompetensi
ini bisa dijaga. Jangan sampai malah
jadinya kita tidak menggunakan
kompetensi kita,” tukas Eka.
Harapan Eka, persoalan-persoalan
menyangkut problematika Sistem
Rujukan ini dapat terselesaikan dalam
waktu dekat. “Masalahnya tahun
2019 ini sudah berjalan. Jangan
sampai, Universal Health Coverage
(UHC) berhasil dicapai pada tahun
2019 ini, tapi banyak menyisakan
masalah-masalah yang sifatnya teknik
pelaksanaan,” tandasnya.INTERNIS
halo
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SIAP BERSAING DENGAN

DOKTER ASING

Era Masyakarat Ekonomi Asia (MEA) sudah di depan mata. Tidak
ada kata selain “harus siap” menghadapi segala tantangan yang
datang bersamaan dengannya. Kompetensi menjadi penentu untuk
bisa survive bersaing dengan dokter-dokter asing.

P

ada tanggal 31 Desember
2015, sembilan pemimpin
negara ASEAN sepakat
membentuk ASEAN Economic
Community (AEC) atau
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kesepakatan ini menjadikan ASEAN
sebagai pasar tunggal regional,
dimana berlaku pembebasan tarif bea
masuk barang, kemudahan investasi,
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dan keterbukaan pasar tenaga kerja
di lingkup regional ASEAN. Proses
menjadi pasar bebas ini dilakukan
secara bertahap di masing-masing
bidang, dan akan terlaksana secara
menyeluruh di tahun 2025.

untuk bebas bekerja di lintas negara.
Dokter-dokter Indonesia dapat bekerja
di negara lain, sebaliknya dokter-dokter
dari negara lain pun bisa berpraktik
di Indonesia sepanjang dalam lingkup
ASEAN.

Terbukanya pasar tenaga kerja di era
MEA membuka peluang bagi para
profesional, termasuk kalangan dokter,

Di satu sisi, Indonesia merupakan
pasar tenaga kerja yang menarik bagi
profesional asing, karena negaranya
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luas dan jumlah penduduknya banyak,
bahkan terbesar pula di antara
negara ASEAN. “Kue” besar itu ada di
Indonesia. Ini akan mengundang daya
tarik dokter asing berdatangan untuk
berpraktik di negeri ini.
Pertanyaannya, ketika kran MEA
tenaga kerja kesehatan dibuka, sudah
siapkah para internis Indonesia
bersaing dengan dokter-dokter asing
ini? “Harus siap. Mau tidak mau
harus siap!” begitu kata Ketua Umum
Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD),
dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM.
Irsan mengakui masuknya dokterdokter asing ini memberikan tantangan
besar bagi dokter-dokter di Indonesia,
khususnya para Dokter Spesialis
Penyakit Dalam. Dokter-dokter asing
biasanya datang dengan kompetensi
yang tinggi. Mereka siap bersaing
dengan dokter-dokter Indonesia, dan
siap pula mengisi celah-celah yang
selama ini belum tersentuh oleh
dokter-dokter Indonesia.

DISTRIBUSI INTERNIS
Irsan menggambarkan hal-hal yang
perlu dicermati sebagai tantangan
dalam menghadapi datangnya serbuan
dokter asing ke Indonesia. Pertama,
dari segi belum meratanya distribusi
tenaga internis atau Dokter Spesialis
Penyakit Dalam di tanah air. Saat ini
jumlah internis di Indonesia sekitar
4.100 orang. Kendati jumlahnya cukup
besar, penyebarannya belum merata ke
seluruh Indonesia. Masih ada rumah
sakit-rumah sakit di daerah yang belum
memiliki internis, terutama di wilayah
Indonesia bagian tengah dan timur.
“Kita tahu kalau di PAPDI anggotanya
sudah ada 4.000 lebih. Dari segi
jumlah sebetulnya cukup, walau
memang bukan yang berlebihan.
Yang bermasalah dari jumlah itu kan
distribusinya. Karena kebanyakan
internis berkumpul di Pulau Jawa, tidak
banyak di Indonesia Timur. Sehingga
kemungkinan kalau mereka (dokter
asing) datang sebagai SpPD saja,
mereka akan mengisi daerah-daerah
yang kosong, terutama di Indonesia
Tengah dan Timur,” kata Irsan.

KOMPETENSI UNGGUL
Tantangan kedua, dari segi kompetensi.

Ketua Umum Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM

“Karena kebanyakan
internis berkumpul di
Pulau Jawa, tidak banyak
di Indonesia Timur.
Sehingga kemungkinan
kalau mereka (dokter
asing) datang sebagai
SpPD saja, mereka akan
mengisi daerah-daerah
yang kosong, terutama
di Indonesia Tengah dan
Timur.”
Sangat mungkin dokter asing akan
datang dengan membawa kemampuan
atau kompetensi yang tidak dimiliki
oleh dokter Indonesia. Sebenarnya,
kalau dilihat dari standar kompetensi
Ilmu Penyakit Dalam, dokter Indonesia
tidak kalah dengan dokter di luar
negeri. Tetapi, besar kemungkinan
para dokter di luar negeri lebih
advance dalam penguasaan teknologi

dan memiliki kompetensi tambahan
khusus.
Bisa saja dokter asing datang dengan
kompetensi tertentu. Meski di wilayah
yang mereka datangi sudah tersedia
Dokter Spesialis Penyakit Dalam, tetapi
mereka punya keunggulan memiliki
kompetensi yang tidak dipunyai oleh
SpPD di sana. Masyarakat tentu akan
mencari dokter yang bisa memberikan
pelayanan prima.
Irsan memberikan contoh dalam hal
penanganan penyakit kanker. Sekarang
angka kejadian penyakit kanker
cenderung meningkat. Bisa karena
karena diagnostiknya yang makin baik
sehingga bisa terdeteksi, atau mungkin
juga karena kasusnya bertambah.
Biasanya kanker ditemukan pada
kondisi stadium tinggi, dimana
pada fase ini diperlukan tindakan
kemoterapi.
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Seorang SpPD memang bisa memiliki
kompetensi tambahan kemoterapi,
tetapi terbatas hanya untuk beberapa
jenis kanker. Di antaranya kemoterapi
untuk limfoma. Sementara jenis kanker
begitu banyak. Bagaimana seandainya
di lapangan muncul kasus jenis kanker
yang menuntut adanya tindakan
kemoterapi di luar kompetensi yang
dimiliki internis? “Nah ini berpeluang
untuk diisi oleh ongkologis dari luar,”
ujar Irsan.
Contoh yang lebih konkret pada
kanker hati. Misalkan saja di Maluku
atau Papua ditemukan pasien kanker
hati dengan ukuran 2 cm atau 3 cm.
Pada kondisi ini, pasien kanker tidak
dikemoterapi melainkan dilakukan
tindakan ablasi. Masalahnya, di
daerah Maluku maupun Papua belum
ada Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Konsultan Gastro-Entero-Hepatologi
(SpPD, K-GEH). Wilayah ini berpeluang
dimasuki oleh ahli Gastro-EnteroHepatologis dari luar.
Bahkan, menurut Irsan, sekalipun
sudah ada konsultan (SpPD, K-GEH) di
sana, belum tentu yang bersangkutan
berminat menangani pasien tersebut.
Bisa lantaran terlalu sibuk, banyak
menangani pasien lain atau karena
kurang percaya diri mampu menangani
pasien tersebut dengan baik.
“Sebuah tindakan akan dapat dilakukan
dengan baik kalau dia melakukan
dengan rutin. Kalau dia menemukan
kanker stadium dini itu kecil, setahun
itu cuma satu misalnya, akhirnya
kemampuannya itu menjadi menurun.
Sehingga akhirnya dia merasa tidak
confident untuk melakukan. Akhirnya
tidak melakukan. Itu bisa diambil oleh
dokter lain dengan berbagai macam
cara. Berbagai macam kemungkinan,”
tutur Irsan.

PERBANYAK SUBSPESIALIS
Ada beberapa hal yang dapat bahkan
harus dilakukan untuk memperkuat
pertahanan dalam menghadapi
serbuan dokter asing ke Indonesia.
Terkait dengan distribusi Dokter
Spesialis Penyakit Dalam yang belum
merata, Irsan mengemukakan program
Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)
dapat diharapkan untuk untuk mengisi
daerah-daerah yang belum memiliki
Spesialis Penyakit Dalam.
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Program WKDS diharapkan mampu menambal kekurangan dokter spesialis
di daerah yang membutuhkan.

Namun, sebetulnya penyebaran dokter
spesialis saja belum cukup, karena
juga dibutuhkan penyebaran dan
pemerataan dokter-dokter subspesialis
(Sp2) yang memiliki kompetensi
lebih tinggi. Tetapi sekarang ini
jumlah subspesialis masih sangat
terbatas, sehingga penyebaran dan
pemerataannya masih terkendala.
Maka kini, memperbanyak jumlah
dokter subspesialis merupakan upaya
yang harus dilakukan agar sentrasentra pelayanan kesehatan di seluruh
wilayah Indonesia memiliki tenaga
internis yang mumpuni, dengan
kompetensi lebih tinggi atau paling
tidak sejajar dengan dokter-dokter
asing yang akan masuk ke Indonesia.
“Untuk jumlah dan distribusi dokter
spesialis tadi sebetulnya sudah
dilakukan WKDS. Diharapkan ini bisa
mengisi daerah-daerah yang selama
ini tidak memiliki SpPD. Tapi WKDS
ini belum ada yang untuk Sp2. Dan
memang sekarang ini sulit, karena
produksinya pun tidak banyak untuk
Sp2. Ini jadi tantangan untuk kita,
bagaimana caranya meningkatkan
produksi Sp2 ini,” kata Irsan.
Di Indonesia, pendidikan dokter
subspesialis atau untuk menjadi
seorang konsultan lebih diperuntukkan
bagi dokter spesialis yang berkarya
di rumah sakit pendidikan. Ilmu yang
dimiliki akan ditularkan kepada anak

HALO INTERNIS // Edisi XXX, Maret 2019

didiknya di Fakultas Kedokteran.
Karenanya, untuk mendapatkan gelar
konsultan harus melalui persyaratan
dan proses yang ketat. Masa belajar
yang cukup panjang hingga beberapa
tahun, dan diharuskan melakukan
penelitian yang berkualitas tinggi.
Belum lagi biaya yang mahal.
Hal ini memberatkan bagi dokterdokter yang bertugas di bagian
pelayanan kesehatan. Mereka tidak
bisa meninggalkan pekerjaan untuk
jangka waktu yang terlalu lama.
Boleh jadi karena tidak diizinkan oleh
pihak rumah sakit tempat mereka
bertugas, atau karena memang tidak
mau berlama-lama meninggalkan
pasiennya. Sementara meningkatkan
kompetensi merupakan kebutuhan
yang juga mendesak.
Kini ada solusinya. KIPD akan membuka
program-program fellowship untuk
menambah kompetensi internis. Masa
pendidikannya relatif singkat, minimal
6 bulan di rumah sakit pendidikan yang
ditetapkan KIPD. INTERNIS
halo
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CME ONLINE PAPDI

MEMBUKA AKSES UNTUK

UPDATE ILMU DAN WAWASAN

I

lmu dan teknologi kedokteran
terus berkembang pesat dari waktu
ke waktu. Dalam upaya menjaga
kualitas dan kompetensi, setiap
dokter di Indonesia dituntut untuk
selalu memperbaharui (update)
keilmuannya dengan mengikuti
kegiatan Pendidikan Berkelanjutan
(PKB) atau Continuing Medical
Education (CME) secara berkala oleh
lembaga yang terakreditasi oleh Ikatan
Dokter Indonesia (IDI), dalam bentuk
kegiatan simposium atau workshop.
Keterbatasan dari segi waktu, jarak,
dan biaya seringkali menjadi kendala
bagi para internis di daerah-daerah
tertentu untuk bisa mengikuti kegiatan
PKB Penyakit Dalam secara langsung.
PB PAPDI memberikan solusi dengan
mengadakan program CME Online yang
dapat diakses secara gratis.
Tujuan program CME Online yang
diselenggarakan oleh PB PAPDI adalah:
a.

Memenuhi kebutuhan anggota
akan adanya pengembangan
keilmuan berkelanjutan yang
belum dapat diakses secara

merata oleh anggota-anggota di
daerah tertentu.
b.

c.

Menghadirkan informasi terkini
mengenai penatalaksanaan
penyakit secara cepat kepada
anggota.
Menyediakan platform diskusi
keilmuan bagi anggota di antara
anggota dengan konsultan.

Program CME Online ini
diselengarakan oleh PB PAPDI, cq.
Bidang Pengembangan Profesi dan
Penelitian—yang diketuai oleh Dr. dr.
Lugyanti Sukrisman, SpPD, K-HOM,
FINASIM—dan dalam pelaksanaannya
bekerja sama dengan Docquity
Global Indonesia. CME Online PAPDI
menyediakan berbagai materi
pembelajaran yang disertai dengan
soal ujian. Peserta dapat memilih
materi yang diinginkan dan langsung
mengikuti ujian yang disediakan, dan
peserta akan mendapatkan poin yang
dapat menambah jumlah Satuan Kredit
Profesi (SKP) yang diperlukan ketika
mengurus perpanjangan STR. Terdapat
pula kolom yang memudahkan peserta
berdiskusi dengan konsultan. Anggota
PAPDI lain dapat menyimak diskusi ini
untuk memperkaya wawasan.
Anggota PAPDI di manapun berada
dapat mengikuti CME Online dengan
langkah-langkahnya sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unduh aplikasi Docquity di
Apple Store atau Play Store.
Buka aplikasi dan klik “get
started” atau “mulai”.
Masukkan nomor telepon
genggam dan klik tombol
“masuk”.
Masukkan kode OTP (empat
angka) yang akan dikirimkan via
sms ke nomor telepon Anda.
Pilih asosiasi Anda (dalam hal ini
PAPDI) dan klik tombol “lanjut”.
Masukan data detail Anda
– Nama Pertama/Nomor

Dr. dr. Lugyanti Sukrisman, SpPD,
K-HOM, FINASIM

Registrasi (wajib diisi)
Di layar tertera verifikasi diri
Anda. Unggah Surat Tanda
Registrasi (STR) atau lewatkan.
8. Pilih spesialisasi Anda dan klik
“selanjutnya”
9. Di layar tertera gambar profil.
Unggah foto atau lewatkan.
10. Setelah itu pilih materi
pembelajaran yang diinginkan.
7.

Beberapa judul CME yang sudah
tersedia di saluran CME Online PAPDI
saat ini adalah:
•
•
•
•

Patofisiologi dan diagnostic
lupus eritematosus sistemik
Imunologi vaksin dan
rekomendasi imunisasi pada
dewasa
Penanganan non farmakologis;
edukasi pada PPOK
Nutrisi, frailty dan disabilitas
pada pasien geriatric

Untuk informasi lebih lanjut dapat
melalui CME Online atau melalui
website PB PAPDI.
Selamat belajar melalui CME Online
PAPDI, mari perkuat dan tingkatkan
terus keilmuan Penyakit Dalam yang
kita miliki! INTERNIS
halo
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DUKUNGAN &
HARAPAN

Amanah sudah diemban, tugas siap dilaksanakan. Dukungan dan harapan
mengalir untuk Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Indonesia (PB PAPDI) dan Badan Pegurus Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (BP KIPD)
dari anggota PAPDI di berbagai penjuru negeri. Semoga PAPDI semakin solid dan
kuat menghadapi tantangan dari luar yang semakin kompleks dan beragam.
Karenanya kami mohon untuk dibantu
dalam proses pendataan resertifikasi
ini.

dr. I Made Gede Darmaja, SpPD,
FINASIM
(Ketua PAPDI Cabang Tanah Papua)
Kami mewakili teman-teman dari
PAPDI Tanah Papua mengucapkan
terima kasih kepada Kepengurusan PB
PAPDI yang dikomandani oleh dr. Sally.
Juga berterima kasih kepada penguruspengurus PAPDI yang dulu di bawah
pimpinan, Prof. Idrus dan Prof. Aru.
Beliau-beliau sudah memberikan dasar
yang kuat untuk membantu kami di
seluruh Indonesia, termasuk di Papua.
Harapan kami, pertama mengenai
keanggotaan. Yang sangat krusial
sekarang itu adalah masalah
resertifikasi, yang berganti dari manual
ke online. Kami setuju dengan sistem
online ini, karena memudahkan
semua. Tapi kami di Papua belum
punya administrasi yang tetap untuk
pengurusan resertifikasi online ini.
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Kedua, kami berharap PAPDI dapat
mempertahankan kompetensi Ilmu
Penyakit Dalam yang ada sekarang.
Jangan sampai hilang, karena SpPD
lah yang menjadi ujung tombak
pelayanan kesehatan sampai ke
daerah-daerah. Dan, agar lulusan SpPD
dari universitas-universitas bisa pede
(percaya diri) dalam menjalankan
tugasnya di lapangan.
Kami juga berharap PB PAPDI dapat
berkoordinasi dengan Seminat untuk
berkunjung dan mengadakan kegiatan
ilmiah di Papua. Terus terang kami
kesulitan mengikuti kegiatan-kegiatan
ilmiah di tempat-tempat lain karena
terkendala biaya.
Terakhir, kami mengharapkan PB PAPDI
bisa membantu agar ada kepastian
insentif dari daerah/pemda untuk
para internis yang bertugas di daerah.
Kadang-kadang kami merasakan tidak
ada kepastian insentif di daerah. Di
Papua, walau jumlah penduduknya
lebih kecil, tapi keberadaan SpPD
sangat dibutuhkan. Sebagian besar
masyarakatnya tergolong tidak
mampu. Kalau dokternya tidak
diberikan insentif yang lumayan, mana
ada lulusan SpPD yang mau bertugas
ke sana.
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dr. Mediarty Syahrir, SpPD,
K-HOM, FINASIM
(Sekretaris PPDS Penyakit Dalam
Subspesialis, Fakultas Kedokteran
Universitas Sriwijaya Palembang)
Harapannya, Renstra yang sudah
dibuat oleh PB PAPDI dan Kolegium
Ilmu Penyakit Dalam dapat menjadi
kenyataan. Kami berharap PAPDI dapat
membantu memberi masukan tentang
penanganan rujukan yang saat ini
bermasalah. Rujukan ujungnya harus
jelas. Semoga didapatkan solusi yang
baik. Karena kami di daerah merasakan
bahwa dokter subspesialis dibatasi
berpraktik di rumah sakit tipe A dan B.

dr. Andi Wahyudi Pababbari, SpPD,
FINASIM
Sekretaris PAPDI Cabang Sulawesi
Tengah
Kita berharap PAPDI tidak hanya
menjadi organisasi, tetapi menjadi

FOKUS UTAMA
Tetap pertahankan apa yangs udah
diraih, dan semoga bisa lebih baik lagi
ke depan.

rumah bagi kita semua. Rumah
menjadi tempat kita pulang,
mengadukan semua persoalan kita.
Saya pribadi merasa tersanjung dengan
besarnya perhatian yang diberikan
senior-senior kepada kami yang masih
muda ketika menghadapi musibah
di lapangan. Betul-betul kita merasa
sebagai satu keluarga. Seperti kejadian
kemarin, saya yang junior ini ketika
mendapat musibah dihubungi oleh
senior-senior dari cabang terdekat,
bahkan Ketua PB PAPDI mengontak
kami. Sehingga saya merasa PAPDI
harus menjadi rumah bagi kita semua.
Bagi yang senior, mengayomi kami
yang muda. Dan yang muda diberi
kesempatan untuk berkarya.
Artinya organisasi tidak hanya untuk
urusan administratif saja, tetapi betulbetul menjadi rumah kita. Ketika kita
ada masalah, bukannya lari dari rumah
ini, tapi kita balik mencari solusi di sini.
Kita menemui senior. Kita berharap
kepengurusan ini betul-betul bisa
mengayomi kita, memberi petunjuk
kepada kita kalau kita ada masalah,
memberi solusi. Dan kalau kita tidak
ada masalah, kita yang memberi yang
terbaik untuk organisasi.

dr. Rudy Wicaksana, SpPD, K-PTI,
PhD, FINASIM
Ketua Bidang Pengembangan Profesi,
Penelitian, dan P2KB PAPDI Cabang
Jawa Barat
Besar harapannya, PB PAPDI bisa
menghasilkan keputusan yang baik
untuk seluruh internis di Indonesia.
Tentang Renstra, ini tentunya program
yang baik dari pengurus. Harapannya
program-program yang dibuat bisa
berkesinambungan. Agar ke depan, PB
PAPDI selalu melibatkan cabang dalam
membuat keputusan penting. Jadi ada
mekanisme untuk mengkiritisi dan
memberi masukan sebelum keputusan
disahkan.

PAPDI Cabang Maluku

Ketua dan Sekretaris PAPDI Cabang
Kalimantan Barat

Untuk pendidikan subspesialis dengan
kompetensi tertentu, kami berharap
semakin jelas regulasinya. Karena di
daerah pendidikan subspesialis masih
sangat terbatas. Dan untuk rencana
penerbitan STR KT bisa terwujud pada
kepengurusan ini dengan dukungan
dari dewan pertimbangan dan dewan
penasehat.

dr. Dadang Baskoro Nugroho, SpPD
Wakil Ketua PAPDI Cabang Kalimantan
Tengah

dr. Jansye Cynthia Pentury, SpPD

dr. Budiman Gunawan, SpPD,
FINASIM & dr. Amanda Trixie
Hardigaloeh, SpPD

Semoga buku Revisi Kompetesi Ilmu
Penyakit Dalam yang dikeluarkan
KIPD bisa menjadi acuan bagi kami di
daerah untuk menunjukkan kepada
komite medik dan manajemen rumah
sakit tempat kami bekerja, bahwa
standar kompetensi kami sebagai
Spesialis Penyakit Dalam itu jelas
dalam pengelolaan penyakit-penyakit
tertentu. Di daerah terkadang itu
masih menjadi pertimbangan.

Harapannya PAPDI ke depan semakin
jaya, dan PB PAPDI semakin berjuang
untuk segala regulasi terkait Penyakit
Dalam yang terkadang masing abu-abu,
terutama untuk kompetensi-kompetensi
yang bagi di daerah perifer terkadang
masih tumpang dinding. Karena ini
dapat menimbulkan perdebatan dengan
spesialisasi yang lain.

Insya Allah kepengurusan PB PAPDI
ini dapat bekerja maksimal dan bisa
mengakomodir semua kepentingan
anggota PAPDI, serta dapat
mengomunikasikan permasalahan
anggota PAPDI dengan pihak-pihak
terkait, seperti IDI, Kemenkes, ataupun
BPJS. Karena kalau Ketua dan Pengurus
PB PAPDI tidak bisa mengomunikasikan
masalah anggotanya dengan IDI,
nanti bisa terjadi benturan dengan
perhimpunan lain.
Insya Allah Pengurus Besar PAPDI dan
Pengurus Kolegium bisa bersinergi
memaksimalkan potensi anggota
PAPDI di cabang atau daerah, sehingga
bisa membantu meringankan beban PB
PAPDI dalam mengatasi permasalahan
anggota di daerah.
Semoga ke depan anggota PAPDI
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FOKUS UTAMA
lebih banyak lagi berkiprah di IDI, baik
sebagai Ketua IDI Cabang ataupun
Ketua IDI Wilayah demi untuk
kemajuan PAPDI.

Kami dari daerah
berharap ada
penguatan Papdi
Cabang dalam kegiatan
ilmiah, dengan support
dari PB PAPDI. Terutama
bagi PAPDI kecil seperti
kami ini. Selama ini
cabang-cabang kecil
terkendala sponsor
untuk melaksanakan
kegiatan ilmiah.

dr. Haeril Aswar, SpPD, FINASIM
Sekretaris PAPDI Cabang Sulawesi
Tenggara
Kami dari daerah berharap ada
penguatan Papdi Cabang dalam
kegiatan ilmiah, dengan support dari
PB PAPDI. Terutama bagi PAPDI kecil
seperti kami ini. Selama ini cabangcabang kecil terkendala sponsor untuk
melaksanakan kegiatan ilmiah.
Kami mengusulkan ada pemetaan
tentang klafisikasi cabang dalam
pelaksanaan kegiatan skala nasional.
Misalkan dibuat klasifikasi A untuk
cabang-cabang besar yang dapat
menjadi tuan rumah kegiatan
KOPAPDI. Kemudian ada klasifikasi
B untuk cabang-cabang kecil yang
diberi kesempatan menjadi tuan
rumah KONKER. Pelaksanaannya
secara bergilir, jangan pakai bidding.
Kalau pakai bidding, entah kapan bisa
mendapatkan kesempatan itu. Kalau
bukan ada acara berskala nasional, apa
alasan orang datang ke Kendari?
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Kalau kita tidak memproteksi diri
bahwa kita punya kompetensi dalam
mengelola pasien dari A-Z yang
semestinya masuk dalam kategori
kompetensi 4A, maka kompetensi
ini akan diambil oleh orang lain. Ayo,
kita harus me-review kembali standar
kompetensi yang ada sekarang ini,
apakah betul levelnya. Kalau dulu
kita di level kompetensi 3A, apakah
sekarang masih 3A? Apakah tidak
sebaiknya kita menjadi 4A saja?

dr. Dindin Hardiono Hadim, SpPD,
FINASIM
Ketua Bidang Pengembangan Profesi,
Penelitian, dan P2KB, PAPDI Cabang
Kepulauan Riau
PB PAPDI sudah membuat renstra,
mungkin ada yang khusus dan ada
yang umum. Harapannya, apa yang
ditulis dalam renstra bisa tercapai
dengan evaluasi yang terukur. Tahapantahapannya bisa membuat kita sebagai
anggota PAPDI bangga. Kemudian,
diharapkan juga ada produk-produk PB
PAPDI yang bisa disumbangkan pada
negara, khususnya bidang kesehatan.
Produk-produk yang sifatnya strategis,
yang dapat mempengaruhi para stake
holder di tingkat pemerintah untuk
membuat kebjiakan, khususnya di
bidang Penyakit Dalam. Sekarang ini
rasanya masih sedikit produk dari
PAPDI untuk pembangunan kesehatan
secara umum, maupun khusus di
bidang Penyakit Dalam.
Misalkan dalam pembangunan SGDs
(Sustainable Development Goals)
salah satunya ada tentang pencapaian
penangan TB-HIV. Itu kan bidang
Penyakit Dalam. Apa yang bisa kita,
PAPDI, sumbangkan untuk menyusun
konsep keberhasilan program SDGs di
bidang pengendalian TB-HIV ini.
Kemudian, kita harus lebih spesifik
untuk bisa menjaga entity dan
kompetensi kita agar tidak hanya
diaku sebagai milik orang lain. Kita
selama ini terlena. Di luar sudah terjadi
perkembangan yang sangat luar biasa,
sementara kita masih konservatif.
Orang lebih agresif. Jadi kita juga
harus agresif terhadap kemajuan dan
tuntutan di luar, dengan munculnya
cabang-cabang spesialis yang baru.
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dr. Tehar Karo-Karo, SpPD,
FINASIM
Ketua PAPDI Cabang Lampung
Harapannya, distribusi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam di seluruh Indonesia
lebih merata, dan PB PAPDI bisa
memotivasi agar lebih banyak lagi
dokter subsepsialis di daerah, sehingga
kita yang di daerah tidak kesulitan
mendapatkan rujukan. Jadi pasien
yang Lampung tidak harus ke Jakarta.
Karena banyak pasien yang tidak
sanggup dirujuk ke pusat.
Semoga ke depan PB PAPDI dapat
menambah lagi frekuensi roadshow
karena sangat bermanfaat bagi kita di
daerah. Dan juga mungkin dari pusat
bisa lebih memperbanyak lagi kegiatan
yang melibatkan dokter umum di
daerah.
Dan semoga program-program
fellowship dapat terwujud. Ini akan
sangat membantu teman-teman
di daerah untuk meningkatkan
kompetensi. Karena banyak juga
internis yang sulit mengikuti program
subspesialis karena tidak bisa
meninggalkan pekerjaan terlalu lama.
Kalau enam bulan saja, mungkin tidak
ada masalah. INTERNIS
halo

SOROT
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Muktamar IDI ke 30 di Samarinda

PEMERINTAH LIBATKAN IDI BENAHI JKN
Defisit anggaran yang melanda BPJS Kesehatan dikhawatirkan
dapat mengganggu kelangsungan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Pemerintah berupaya mengatur strategi untuk
mencari solusi.

P

emerintah tengah berupaya
mencari solusi terbaik untuk
mengatasi defisit anggaran
yang dialami oleh Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan. Sejumlah
langkah antisipatif sudah disiapkan.
Hal ini diungkapkan oleh Presiden
Republik Indonesia, Joko Widodo,
saat membuka Muktamar Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) ke-30 tanggal
25 Oktober 2018 di Samarinda,
Kalimantan Timur.
Di hadapan peserta muktamar yang
berjumlah lebih dari 1.500 dokter
Indonesia, Jokowi mengatakan
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Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi Muktamar IDI ke-30
di Samarinda, Kalimantan Timur

langkah pertama yang telah dilakukan
pemerintah ialah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk
menutup defisit BPJS Kesehatan.
Opsi lain yang mungkin saja bisa
dipertimbangkan pemerintah adalah
melakukan efisiensi di tubuh BPJS,
termasuk juga memperbaiki tata
kelolanya, dan mengintensifkan
penagihan bagi penunggak iuran yang
saat ini dinilai masih kurang optimal.
“Yang masih tekor itu yang non-PBI
(penerima bantuan iuran). Penagihan
ini harusnya digencarkan, di sini ada
tagihan-tagihan yang belum tertagih.
Ini harusnya digencarkan yang iuran
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ini,” kata Jokowi.
Untuk pembenahan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) ke depan,
Jokowi mengungkapkan pihaknya
telah meminta Kementerian Kesehatan
dan Dewan Jaminan Kesehatan
Nasional (DJSN) untuk melibatkan
dan berkolaborasi dengan IDI. Bahkan
Jokowi mengatakan dirinya akan ikut
serta mengadakan rapat dengan IDI.
Dan, dalam pembenahan JKN ini,
Jokowi akan turut berdiskusi dengan
IDI dan pihak-pihak terkait lainnya.
Isu tentang defisit yang membelit
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SOROT
Tujuannya tak lain agar dapat
menghadirkan pelayanan kesehatan
yang terus meningkat menjadi
lebih baik, sesuai dengan tuntutan
perkembangan zaman.

(BPJS) Kesehatan menimbulkan
dampak yang memprihatinkan. Ketua
Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia (PB IDI), yang dikukuhkan
pada Muktamar IDI ke 30 lalu, dr.
Daeng Muhammad Faqih, SH, MH
mengatakan defisit menyebabkan
BPJS Kesehatan terlambat membayar
klaim kepada pihak rumah sakit atau
vendor lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesehatan di lapangan.
Daeng memberian contoh dalam
masalah pengadaan obat. Jika BPJS
terlambat membayar klaim rumah
sakit, maka rumah sakit juga akan
terlambat membayar ke pihak vendor
atau pihak ketiga. Jika situasinya
seperti ini, maka praktis vendor
akan menyetop pemberian obat ke
rumah sakit tersebut. Hal lainnya
juga berdampak pada pembayaran
alat lainnya, karena biasanya vendor
akan memberikan barang dulu baru
pembayaran.
“Kalau sistem pelayanan di rumah
sakit masih seperti itu, itu yang kita
khawatirkan. Maka pelayanan di
rumah sakit jadi kurang bagus, obat
kurang, alat kurang, bahan kurang
dan berdampak pada SDM juga.
Makanya di beberapa rumah sakit gak
kuat, karena pembayarannya pending,
mungkin terjadi penundaan. Yang
terjadi rumah sakit protes, itu yang
sebenarnya ke depan kita lakukan
pembenahan JKN, dimana tata kelola
harus diperbaiki,” tutur Daeng.

“Kalau tidak distandarkan,
tanda kutip ya, nanti maumaunya pemilik rumah
sakit, mau-maunya direktur,
maunya pemda. Kalau
itu yang terjadi bisa jadi
variasinya luar biasa tentang
sistem penggajian. Itu yang
kadang-kadang menjadi
biang kerok.”
dr. Daeng
Muhammad Faqih,
SH, MH

REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Jokowi, dalam sambutannya juga
membahas tentang perubahan global
bergerak begitu cepat. Sekarang
ini revolustri industri telah bergulir
memasuki era Revolusi Industri
keempat, yang memunculkan
tantangan bagi banyak industri,
tak terkecuali ranah kedokteran
yang termasuk di dalamnya industri
kesehatan dan manajemen rumah
sakit. Jokowi mengharapkan
perubahan dan perkembangan
teknologi serta informasi di era
Revolusi Industri 4.0 ini dapat diikuti
oleh rumah sakit-rumah sakit dan
para tenaga kesehatan di Indonesia.

Muktamar IDI merupakan pertemuan
musyawarah nasional dokter Indonesia
yang digelar tiap tiga tahun untuk
menentukan kebijakan strategis
nasional IDI. Tema yang diusung kali ini
adalah ‘Transformasi Sistem Pelayanan
kesehatan dan Sistem Pendidikan
Kedokteran yang Komprehensif dan
Multisektoral menuju Indonesia
Sehat’. Rangkaian kegiatan Muktamar
IDI ke-30 berlangsung dari tanggal
23-28 Oktober 2018 Samarinda,
Kalimantan Timur, dengan berbagai
agenda mulai dari kegiatan ilmiah,
kegiatan organisasi, dan diskusi panel
terkait dengan isu-isu terkini di bidang
kesehatan.
Daeng menuturkan dari Muktamar
IDI ke-30 ini ada banyak hal positif
sekaligus masukan untuk memacu
IDI agar semakin banyak membuat
program yang manfaat, terutama yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan
masyarakat di Indonesia. Beberapa
poin penting yang dihasilkan, antara
lain mengenai advokasi pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
bagi masyarakat di seluruh wilayah di
Indonesia.
“Pertama dari hasil Muktamar
tersebut adalah JKN. Detil tentang
JKN begitu banyak termasuk besaran
cakupan dananya. Banyak diskusi yang
dilakukan dengan pemerintah dan
pembenahan pelayanan, baik di tingkat
rujukan maupun pelayanan tingkat
pertama. Ada usulan-usulan yang akan
diadvokasi,” jelas Daeng kepada HALO
INTERNIS.

JELANG MEA 2020
Hal penting lain, menyoal tentang
daya saing dokter-dokter Indonesia
dengan dokter dari negara luar, jelang
dibukanya Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) tahun 2020 yang memberi
kesempatan bagi dokter-dokter asing
untuk berpraktik di Indonesia. Untuk
menghadapi MEA 2020 nanti, IDI sudah
mulai melakukan pembenahan sistem
dan regulasi, yang bertujuan untuk
mendorong terlaksananya kegiatan-
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kegiatan pencapaian kompetensi
tambahan melalui fellowship, sehingga
dokter-dokter Indonesia memiliki
kompetensi dan daya saing yang tinggi.
“Itu memang tantangan besar dan
berat. Kita harus mewujudkannya kalau
tak ingin tertinggal dengan bangsa
lainnya. Terlebih saat ini era digitalisasi,
bukan lagi pelayanan konvensional. Ini
yang memang perlu kita dorong dalam
pelayanan ke depan yaitu digitalisasi,”
tutur Daeng.
Dengan berlakunya era digitalisasi, IDI
harus membenahi organisasi, mulai
dari pembenahan data base, kemudian
memastikan ketersambungan dengan
seluruh anggota IDI berjalan dengan
baik. “Dengan demikian, begitu
ada sesuatu yang berkaitan dengan
pelayanan kesehatan, regulasi, kawankawan IDI cepat mendapatkannya.
Ada yang menarik sebenarnya dan
itu harapan Bapak Presiden, bahwa
di daerah-daerah terluar akses
mendapatkan informasi tentang
kemajuan teknologi kedokteran masih
kurang. Kalah dengan pemerintah
pusat dan itu harus dibuatkan
sistemnya,” kata Daeng.
Jelang MEA 2020, IDI juga akan
membenahi tata kelola kampus,
terutama yang berkaitan dengan
aturan kurikulum. Ini terkait
dengan standar kompetensi yang
diperuntukkan bagi dokter serta
tenaga kesehatan pendukung,
seperti perawat. Langkah IDI ini perlu
dilakukan supaya terdapat acuan bagi
seluruh rumah sakit, bahwa dokter
dan jajaran paramedis pendukungnya
memiliki standar kualitas yang jelas.
Dengan adanya standar ini, sistem
penggajian tenaga kesehatan dapat
diatur secara berkeadilan. Selama ini,
standar penilaian kompetensi tenaga
kesehatan belum tersedia, sementara
bidang profesional lain seperti
di bidang perbankan dan hakim,
pemerintah sudah menetapkan aturan
remunerasinya.
“Kalau tidak distandarkan, tanda kutip
ya, nanti mau-maunya pemilik rumah
sakit, mau-maunya direktur, maunya
pemda. Kalau itu yang terjadi bisa jadi
variasinya luar biasa tentang sistem
penggajian. Itu yang kadang-kadang
menjadi biang kerok. Kemudian
pendapatan dokter kecil, pendapatan

26

perawat kecil, karena tidak ada
standarnya,” ujar Daeng.
Daeng mengharapkan pemberlakukan
standar penilaian kompetensi
tenaga kesehatan perlu didorong
oleh pemerintah dan mengontrol
pelaksanaannya melalui regulasi.
Menjelang terlaksananya usulan
ini, IDI akan membuat kesepakatan
dengan berbagai pihak untuk dapat
melindungi hak-hak para anggotanya.

“Kalau tidak ada regulasi bagaimana
mengontrolnya. Kita akan tata dulu
standarnya. Tapi terus terang, kalau
belum diakomodir pemerintah untuk
standar (sistem penggajian), kami
akan melakukan MoU dengan asosiasi
rumah sakit, dan dengan asosiasi
fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Sama-sama ada asosiasinya. Kita akan
lakukan dulu. Tapi kami berharap
usulan untuk standar itu di-endorse
oleh pemerintah,” ujar Daeng. INTERNIS
halo

PENGUKUHAN KETUA UMUM
PB IDI PERIODE 2018-2021

M

uktamar IDI ke 30 di Samarinda dihadiri oleh 1.576 peserta, yang terdiri
dari 885 utusan IDI Cabang, 256 peninjau IDI Cabang, 180 peninjau IDI
Wilayah, 126 peninjau perhimpunan, 48 peninjau kolegium, dan 81
peninjau dari pengurus PB IDI. Saat ini di seluruh Indonesia tersebar sebanyak
441 IDI Cabang, 32 IDI Wilayah, 89 Perhimpunan, dan 37 Kolegium. Total seluruh
anggota IDI tercatat sebanyak 157.003 anggota, yang terdiri dari 127.707 dokter
umum dan 29.296 dokter spesialis.
Salah satu agenda utama kegiatan organisasi pada Muktamar IDI ke 30 ini adalah
mengukuhkan dr. Daeng Muhammad Faqih, SH, MH sebagai Ketua Umum Pengurus
Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk kepengurusan periode 2018-2021.
Daeng menggantikan Ketua Umum PB IDI terdahulu, Prof dr. Ilham Oetama Marsis,
SpOG(K) yang memimpin IDI pada periode 2015-2018.
Ketua Umum PB IDI periode 2018-2021 ini dikukuhkan bersama dengan Ketua
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Dr. dr. Broto Wasisto, DTM&H, MPH,
Ketua Mejelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) dr. Poedjo Hartono,
SpOG, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Prof. Dr. David
Perdanakusumah, SpBP, dan President Elect/Wakil Ketua Umum PB IDI 2018-2021
dr. Moh Adib Khumaidi, SpOT.

Foto bersama usai penetapan Ketua Umum PB IDI periode 2018-2021.
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SOROT

MUSYAWARAH PIMPINAN PUSAT IDI
Majelis Kolegium Kedokteran
Indonesia (MKKI) adalah salah satu
unsur pimpinan di tingkat pusat yang
berperan dan bertanggung-jawab
untuk mengkoordinasikan kegiatan
internal organisasi dalam bidang
pendidikan kedokteran.
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
(MKEK) adalah salah satu unsur
pimpinan di tingkat pusat yang
berperan dan bertanggung-jawab
untuk mengkoordinasikan kegiatan
internal organisasi dalam bidang etika
kedokteran.
Majelis Pengembangan Pelayanan
Keprofesian (MPPK) adalah salah
satu pimpinan di tingkat pusat yang
berperan dan bertanggung jawab
mengkoordinasikan kegiatan internal
organisasi dalam bidang pengembangan
pelayanan keprofesian yang bermutu.

Rapat Pleno Muktamar IDI ke-30.

U

ndang-undang nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran
menyatakan bahwa profesi
dokter terdiri dari dokter umum dan
dokter spesialis. Keduanya berhimpun
dalam satu organisasi profesi yang
dinamakan Ikatan Dokter Indonesia
(IDI).

masing-masing memiliki wewenang dan
tanggung jawab sesuai tugasnya.

Dalam Anggaran Dasar Ikatan Dokter
Indonesia, pada pasal 12 disebutkan
bahwa kekuasaan tertinggi organisasi
berada pada muktamar, musyawarah
wilayah, dan musyawarah anggota
cabang, sesuai dengan tingkatannya.
Adapun kepengurusan IDI terbagi
dalam tiga tingkatan, yaitu:
kepengurusan tingkat pusat, tingkat
wilayah, dan tingkat cabang.

1.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI

2.

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran
Indonesia (MKKI)

3.

Ketua Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK)

4.

Ketua Majelis Pengembangan
Pelayanan Keprofesian (MPPK).

5.

Musyawarah Pimpinan Pusat

Kepengurusan tingkat pusat terdiri
dari Pengurus (PB IDI), Majelis
Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI),
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
(MKEK), dan Majelis Pengembangan
Pelayanan Keprofesian (MPPK) yang

Dalam menyelenggarakan tugasnya,
kepemimpinan di tingkat pusat
berkoordinasi secara terintegrasi
melalui Musyawarah Pimpinan Pusat
(MPP) yang terdiri dari:

Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) ini
dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus
Besar IDI. Namun dari analisis struktur
kepemimpinan, PB IDI bukan atasan
MKKI, MKEK dan MPPK. Demikian
pula MKKI, MKEK dan MPPK bukan
subordinat PB IDI, namun memiliki
wewenang dan bertanggungjawab pada
bidang tugas masing-masing. Satu sama
lain tidak bisa melakukan intervensi.
Posisi dan kewenangan MKKI dalam
mengkoordinasikan kolegiumkolegium kedokteran menunjukkan
bahwa profesi dokter dan praktik
kedokteran tidak bisa dipisahkan
dengan pendidikan profesi kedokteran
itu sendiri. Ini sesuai dengan standar
universal yang memberlakukan
aturan bahwa profesi terikat dengan
pendidikan profesi, juga dengan kode
etik dan pengawasan profesi. Karena,
mustahil kompetensi profesi bisa
didapatkan tanpa pendidikan profesi.
halo

INTERNIS

Pengurus Besar IDI adalah pimpinan
organisasi IDI di tingkat pusat, yang
melaksanakan kegiatan eksekutif
tertinggi organisasi dan bertanggung
jawab untuk dan atas nama organisasi.
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SOROT
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

dr. DAENG MUHAMMAD FAQIH, SH, MH

POSISI STRATEGIS PAPDI

DALAM MENYONGSONG MEA
Kran pasar bebas Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) di
bidang tenaga kesehatan
akan dibuka tahun 2020.
Dokter-dokter dari luar negeri
akan dapat berpraktik di
Indonesia, menyaingi dokterdokter di dalam negeri. Tentu
harapannya persaingan ini
dimenangkan oleh para
dokter Indonesia sendiri.
Namun, tidaklah mudah.
Umumnya dokter-dokter
dari luar negeri memiliki
kompetensi cukup tinggi
dan akrab dengan
teknologi kedokteran
yang maju. Sesuatu hal
yang belum banyak
dimililki oleh tenaga
dokter Indonesia yang
tersebar di berbagai
seluruh daerah.
Ketua Umum
Pengurus Besar Ikatan
Dokter Indonesia
(PB IDI), dr. Daeng
Muhammad Faqih, SH,
MH, mengungkapkan
cara untuk dapat
memenangkan persaingan
di era MEA ini. Dan
PAPDI, memiliki posisi
strategis untuk dapat
mewujudkannya.
Tim Redaksi HALO INTERNIS
berkesempatan mewawancarai
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Ketua Umum PB IDI, dr.
Daeng Muhammad Faqih, SH,
MH menyoal strategi yang
dapat dilakukan organisasi
profesi kedokteran, terutama
PAPDI, dalam menyongsong
implementasi MEA. Berikut ini
petikan wawancaranya.
Apa harapan Anda terhadap para
dokter di Indonesia?
Sebenarnya visi saya ke depan ingin
mendorong terwujudnya dokter yang
bermartabat, yang memiliki daya
saing. Caranya dengan menguatkan
tiga peran dokter. Peran doker itu
bukan hanya memberikan pelayanan,
tapi ada dua peran berikutnya. Yaitu,
berperan sebagai pengabdi, dan
berperan sebagai penggerak kelompok.
Jadi, dokter tidak hanya praktik, tapi
berfungsi pula sebagai leader di bidang
pembangunan.

Mengapa peran sebagai
“pengabdi” dan “penggerak” ini
penting dimiliki dokter?
Karena kalau hanya berperan praktik
saja, tidak ada usulan-usulan kepada
pemangku kepentingan, baik di daerah
maupun di pusat. Usulan-usulan
itu untuk memberikan kontribusi
kebijakan dalam pembangunan
kesehatan. Dokter harus memberikan
masukan. Misalnya, bagaimana
memberikan strategi, membenahi
(JKN). Kalau masalah pengabdian, Insya
Allah dokter jangan ditanya. Dokter itu
di ujung-ujung mana, ada semua.

Bagaimana dengan posisi

SOROT
Peran PAPDI memang
akan strategis
mengarahkan dan
membimbing, serta
memimpin kawankawan dalam
meningkatkan
kompetensi hingga
mencapai daya
saing yang tinggi
dan bersemangat
dalam melakukan
pembenahan di bidang
pelayanan kesehatan.

organisasi profesi kedokteran
dalam pembangunan kesehatan di
Indonesia?
Sekarang ini kan program kesehatan
ada tiga prioritas penting. Masalah
stunting, masalah TBC, dan masalah
imunisasi. Organisasi profesi
punya peran yang luar biasa dalam
mendukung pelaksanaan program
kesehatan. Karena itu selain melakukan
pemberian pelayanan, diharapkan
seluruh dokter bisa memberikan
masukan kepada pemerintah dalam hal
pencapaian program kesehatan yang
kita perlukan.

Bagaimana padangan Anda
terhadap peran PAPDI dalam
implementasi program-program
kesehatan?
PAPDI memiliki peran yang sangat
penting dalam pencapaian programprogram kesehatan karena
anggotanya banyak bersentuhan
dengan program kesehatan tersebut,
setelah dokter umum. PAPDI lebih
banyak bersentuhan (dengan program
kesehatan) dibandingkan dokter lain
karena area cakupan ilmunya lebih luas
dan lebih dalam.

Sebentar lagi, era Masyarakat
Ekonomi Asia (MEA) untuk tenaga
kesehatan akan dibuka, apa yang
perlu dipersiapkan para dokter
untuk menghadapinya?
Saya berharap kawan-kawan
perhimpunan, kawan-kawan spesialis,
terutama Spesialis Penyakit Dalam

(internis) untuk menggiatkan
kegiatan-kegiatan yang mendorong
ke arah daya saing. Daya saingnya
itu dalam peningkatan kompetensi
dan penguasaan teknologi. Karena ini
kan dalam era MEA yang luar biasa.
Nanti akan dibuka mobilisasi dokter
asing. Dokter asing datang ke sini tidak
sendiri. Mereka pasti datang dengan
dukungan teknologi dan modal yang
besar.

Apa yang dapat dilakukan untuk
mengukur daya saing dokterdokter Indonesia dengan dokter
dari luar negeri, sehingga siap
memasuki era MEA?
Pada tahap awal, perlu secepatnya
dilakukan pemetaan, seberapa besar
sih porsi yang bisa kita kuasai. Lalu,
seberapa orang lain di luar kita bisa
kuasai. Kalau ada gap, maka kita segera
melakukan alih teknologi supaya posisi
kita sama dengan dokter lain. Ini
masalah strategis. Semua perhimpunan
harus sama-sama berperan, apalagi
PAPDI. Perlu direncanakan (untuk
menghadirkan) ahli teknologi terbaru.
Dan perlu dilaksanakan upaya yang
terus menerus untuk meningkatkan
kompetensi yang dibutuhkan.

MEA juga membuka kesempatan
dokter-dokter Indonesia bekerja di
luar negeri. Bagaimana pandangan
Anda mengenai hal ini?
Tidak usah dipikir kita akan bekerja di
luar negeri. Itu kalau bisa, oke bagus.
Tetapi dengan samanya kompetensi

kita, keahlian kita di pasar Indonesia
akan luar biasa. Tidak usah berpikir
tentang pasar luar negeri. Jangan
(karena hal itu) kemudian (kita
membiarkan pasar Indonesia) dipakai
oleh orang dari luar, dokter dari luar.
Karena kemungkinan dokter dari luar
lebih lebih kompeten dan teknologinya
lebih bagus. Untuk mencegah hal
seperti itu kita harus petakan. Kalau
ada gap di bidang teknologi, kita harus
kejar gap ketertinggalan teknologi itu.
Harapannya itu, terutama (ditujukan)
kepada internis. Untuk meningkatkan
kompentesi ahli teknologi itu harus
didorong oleh perhimpunannya, gak
mungkin dokter berjalan sendirisendiri.

Berarti PAPDI memiliki posisi yang
strategis dalam menghadapi MEA
ini?
Peran PAPDI menaungi seluruh
internis. Kekuatan dalam menghimpun
itu ada pada PAPDI sebagai
Perhimpunan Penyakit Dalam. PAPDI
memang akan strategis mengarahkan
dan membimbing, serta memimpin
kawan-kawan dalam meningkatkan
kompetensi hingga mencapai daya
saing yang tinggi dan bersemangat
dalam melakukan pembenahan di
bidang pelayanan kesehatan. Ini
strategis karena tidak bisa dikerjakan
kecuali oleh kawan-kawan peer group
itu sendiri. PAPDI sebagai komandan,
memberikan komando kepada kawankawan internis. Ayo kita maju, ayo
kita lakukan perbaikan, pembenahan
sistem. Tentunya dalam lingkup IDI kita
inginnya (melakukan pembenahan)
bareng-bareng dengan semua
perhimpunan. INTERNIS
halo
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SOROT
PERHIMPUNAN SEMINAT

Keanggotaan PETRI Semakin Terbuka

P

PETRI membuka pintu bagi dokter spesialis lain untuk bergabung
menjadi anggota. Langkah maju organisasi seminat merangkul
kawan sejawat.

erhimpunan Peneliti Penyakit
Tropik Infeksi Indonesia
(PETRI) semakin melangkah
maju. Awal didirikan PETRI
hanya beranggotakan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam Konsultan
Tropik Infeksi (SpPD, K-PTI). Sekarang
PETRI sudah beranggotakan Dokter
Spesialis Kulit dan Kelamin yang
berminat kepada masalah penyakit
infeksi, demikian juga Dokter Spesialis
Bedah Konsultan Bedah Sugestif.
Ketua Perhimpunan Peneliti Penyakit
Tropik Infeksi Indonesia (PETRI),
Dr. dr. Suhendro, SpPD, K-PTI,
FINASIM, mengatakan keterbukaan
ini dikarenakan dorongan dari Ikatan
Dokter Indonesia (IDI). PETRI sudah
terdaftar di IDI sebagai perhimpunan

30

seminat. IDI yang merupakan
organisasi induk, mendorong
perhimpunan seminat yang berada
di bawahnya agar terus berkembang.
PETRI pun didorong agar lebih intens
lagi menangkap isu-isu yang berkaitan
dengan lingkup perhimpunan tersebut.
Dorongan ini menjadi penyemangat
bagi PETRI untuk semakin eksis dalam
berkarya di bidangnya. Ini untuk
kemajuan dan kebaikan organisasi yang
dikelola sepenuhnya oleh pengurus
PETRI.
“Jadi sekarang ini PETRI prinsipnya
lebih terbuka, dan ini menguntungkan
bagi para anggotanya untuk semakin
mengembangkan diri, termasuk
pengembangan keilmuan,” kata
Suhendro.
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PETRI didirikan tanggal 5 Juli 1984.
Pada dasarnya Perhimpunan Peneliti
Penyakit Tropik dan Infeksi Indonesia
(The Indonesia Society for the Study
of Tropical Medicine and Infectious
Diseases) ini merupakan badan
hukum yang bersifat otonom, yang
mempunyai wewenang penuh dalam
menentukan dan melaksanakan
jalannya organisasi baik kedalam
maupun keluar. Tujuan didirikannya
organisasi ini adalah untuk memajukan
pengetahuan di Bidang Ilmu Penyakit
Tropik dan Infeksi dalam teori dan
praktek kedokteran dalam arti kata
seluas-luasnya untuk kesejahteraan
rakyat dan umat manusia pada
umumnya.

SOROT
PETRI, diharapkan jumlah anggota akan
terus bertambah.
Banyak manfaat yang didapatkan
dengan bergabung menjadi anggota
PETRI. Organisasi seminat ini fokus
memperhatikan perkembangan
kasus-kasus penyakit tropik dan
penyakit infeksi yang banyak terjadi di
Indonesia, seperti demam berdarah,
deman tifoid, malaria, juga masalah
kasus-kasus sepsis yang kemudian
menjadi multiresisten.
PETRI rutin mengadakan pertemuan
ilmiah setiap tahun untuk menambah
wawasan dan meningkatkan
pengetahuan para anggota mengenai
penyakit-penyakit tropik dan
penyakit infeksi dan upaya-upaya
penanganannya yang juga terus
mengalami perkembangan.
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan PETRI beberapa waktu yang lalu.

“Jadi sekarang ini PETRI
prinsipnya lebih terbuka,
dan ini menguntungkan
bagi para anggotanya
untuk semakin
mengembangkan
diri, termasuk
pengembangan
keilmuan.”
Dr. dr. Suhendro, SpPD, K-PTI,
FINASIM

2.

Mengembangkan pengetahuan
dan keterampilan anggota
secara teratur melalui ceramah,
seminar, simposium, kursus, dan
sebagainya.

3.

Mengingatkan dan meningkatkan
mutu penelitian dalam Bidang
Ilmu Penyakit Tropik dan Infeksi
baik Ilmu dasar maupun kliniknya.

4.

Mendorong ara anggota
melakukan penelitian ilmiah dan
menerbitkan publikasi-publikasi
Ilmiah.

5.

Mengadakan hubungan dan
kerjasama dengan perhimpunan
dan badan lain yang bertujuan
serupa baik didalam maupun
diluar negeri.

6.

Membantu pemerintah,
masyarakat maupun swasta dalam
bidang Ilmu Penyakit Tropik dan
Infeksi pada khususnya, di bidang
kesehatan pada umumnya.

RATUSAN ANGGOTA
Untuk mencapai tujuannya, PETRI
menjalankan kegiatan-kegiatan antara
lain:
1.

Menghimpun tenaga peneliti di
Bidang Ilmu Penyakit Tropik dan
Infeksi.

Menurut Suhendro, anggota PETRI
sudah berjumlah ratusan dokter.
Keberadaannya tersebar di beberapa
lokasi di Indonesia, di antaranya Pulau
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.
Dengan terbukanya keanggotaan

“Keuntungan bagi para anggota
PETRI tentu saja setiap tahunnya
kita rutin mengadakan pertemuan.
Kita bahas tentang penyakit itu
sendiri, bagaimana pencegahan dan
pengobatan terbaru yang saat ini
sudah diterapkan di Indonesia. Kita
saling share mengenai pengetahuan
dan berbagai pengalaman dari kasuskasus infeksi di berbagai daerah dan
kemudian kita terapkan kepada pasienpasien kita,” tutur Suhendro.
Keuntungan lain, dengan dukungan
organisasi anggota PETRI dapat lebih
intens dan maksimal dalam melakukan
berbagai penelitian. Dan, hasil-hasil
penelitian dapat termanfaatkan untuk
peningkatan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.
“Ada dokter di daerah misalnya, di
sana sudah melakukan penelitian
dan awalnya tidak di-publish, namun
karena yang bersangkutan anggota
perhimpunan (PETRI), maka penelitianpenelitian tersebut bisa dipakai untuk
pendidikan dan pengembangan
pelayanan kesehatan,” ungkap
Suhendro.
Pada akhirnya, masyarakat jualah yang
akan merasakan manfaat kehadiran
PETRI. Segala ilmu yang didapatkan
anggota dari kegiatan-kegiatan PETRI,
akan implementasikan di ruangan
praktik, di saat dokter memberikan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. INTERNIS
halo
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SOROT
PERHIMPUNAN SEMINAT

PENANTIAN PANJANG PERALMUNI
Akhirnya, Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia resmi bernaung di
bawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pelantikan Pengurus Besar
PERALMUNI oleh PB IDI dilaksanakan awal tahun ini.

P

erhimpunan Alergi Imunologi
Indonesia (PERALMUNI)
kini telah resmi bernaung
di bawah organisasi Ikatan
Dokter Indonesia (IDI). Bisa
disebut ini sebuah penantian panjang,
mengingat PERALMUNI sudah dirintis
sejak lebih dari 30 puluh tahun lalu.
Ketua Umum Pengurus Besar
Perhimpunan Alergi Imunologi
Indonesia (PB PERALMUNI), Dr. dr.
Iris Rengganis, SpPD, K-AI, FINASIM,
menjelaskan PERALMUNI dirintis sejak
tahun 1977, dan wadah organisasinya
telah dibentuk tahun 1980-an. Namun
PERALMUNI baru tercatat di IDI
beberapa waktu lalu. Dengan resmi
bernaung di bawah IDI, maka para
Ketua dan Anggota PB PERALMUNI
dilantik oleh Pengurus Besar (PB) IDI.
“Memang walau sudah lama dirintis,
pelantikannya baru tahun ini (2019).
Kami mengharapkan bulan Februari
bisa dilantik IDI. Kami masih menunggu
kabar dari IDI,” kata Iris awal Februari
lalu.
PB PERALMUNI akhirnya dilantik oleh
PB IDI tanggal 24 Februari 2019. Ini
merupakan sebuah langkah maju
bagi PERALMUNI. Undang-undang
nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
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Suasana pembukaan Kongres Nasional ke 9 PERALMUNI di Surabaya.

Kedokteran menyatakan bahwa
organisasi profesi untuk kalangan
dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia
(IDI). Maka, semua perhimpunan
profesi maupun seminat yang
dijalankan oleh profesional dokter
seyogyanya bernaung di bawah IDI.

ilmu yang saling terkait, seperti bidang
ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan
anak, kebidanan, kulit kelamin, telinga
hidung tenggorakan (THT), mata,
parasitologi, mikrobiologi, patalogi
klinik, patalogi anatomi, juga dokter
umum.

PERALMUNI merupakan perhimpunan
seminat, sebuah organisasi untuk
kalangan dokter yang memiliki
ketertarikan terhadap bidang penyakit
alergi dan imunologi. Anggotanya
dapat berasal dari berbagai disiplin

Sebagai contoh, seorang Dokter
Spesialis Paru (SpP) juga bisa
bergabung menjadi anggota
PERALMUNI, karena Dokter Spesialis
Paru juga menangani penyakit asma
yang bisa mengganggu pernafasan.
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SOROT
wilayah Indonesia, umumnya
berada di Pulau Jawa, Sumatera
dan Bali.
Ketiga belas cabang tersebut
berada di DKI Jakarta, Bandung,
Solo, Semarang, Yogyakarta,
Malang, Surabaya, Makassar,
Manado, Bali, Medan, Palembang
dan Padang. Setiap cabang
jumlah anggota bervariasi. Di satu
cabang ada yang terhimpun 20
orang, bahkan ada yang hanya 10
anggota. Selain cabang-cabang
ini, khusus di Jakarta dibentuk
pula Pengurus Besar (PB)
PERALMUNI.
Saat ini PERALMUNI masih belum
terdapat di Kalimantan, Ambon,
Maluku dan Papua. Harapannya,
tentu ke depan PERALMUNI
cabang-cabang PERALMUNI bisa
berdiri pula di daerah-daerah ini
hingga anggotanya menyebar
diseluruh Indonesia.

MANFAAT
Dr. dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI, FINASIM

Sedangkan penyakit asma sendiri
juga bagian dari lingkup bidang
ilmu penyakit alergi dan imunologi,
karena ada unsur alerginya. Di sisi
lain, dokter yang mendalami keahlian
di bidang penyakit infeksi juga bisa
bergabung dengan PERALMUNI. Infeksi
dapat mengganggu imunitas tubuh.
Seperti halnya infeksi HIV (Human
Immunodeficciency Virus) yang
menyebabkan defisiensi sistem imun
tubuh.
“Dokter Paru juga bisa masuk ke
PERALMUNI karena asmanya, klop.
Tapi (ada pula) untuk HIV. Kita gak
cuma alergi imunologi tapi ada
penyakit infeksi. Multidisiplin lah di
sini” ungkap Iris.

13 CABANG
Dalam perjalanannya PERALMUNI
mendapat tantangan. Awalnya tidak
mudah menghimpun dokter-dokter
spesialis alergi dan imunologi untuk
bergabung dalam wadah PERALMUNI.
Lambat laun, jumlah anggota
bertambah sampai ke daerah-daerah,
walau jumlahnya belum begitu banyak.
Menurut Iris, sekarang PERALMUNI
sudah memiliki 13 cabang di berbagai

Banyak manfaat yang didapatkan
dengan bergabung menjadi anggota
PERALMUNI. Wawasan keilmuan
seputar penyakit-penyakit alergi dan
imunologi akan bertambah, terutama
penyakit yang kasusnya banyak
terjadi di Indonesia. Iris menjelaskan
penyakit-penyakit yang menjadi fokus
perhatian PERALMUNI. Contoh, dalam
kelompok penyakit alergi, antara lain:
asma, rinitis alergi, dermatitis atopi,
urtikaria, alergi obat, alergi makanan
dan anafilaksis. Sementara untuk
penyakit imuno defisiensi di antaranya
mengenai primer dan sekunder HIV.
Adapun untuk kelompok autoimun,
PERALMUNI banyak memusatkan
perhatian pada penyakit lupus
atau Systemic Lupus Erthematosus
(SLE), sjogren syndrom, vasculitis,
sceleroderma, psoriasis, Idiopatic
Thrombositopenia Purpura (ITP),
Anemia Hemolitik (AIHA) dan lainnya.
Selain melaksanakan kegiatan
organisasi, seperti Kongres Nasional
ke IX di Surabaya tahun 2017, PB
PERALMUNI memiliki agenda rutin
mengadakan simposium-simposium
yang berkaitan dengan keilmuan
yang berada dalam ranah organisasi.
Kegiatan-kegiatan ini diadakan
bergilir di kota-kota cabang-cabang

PERALMUNI. Istimewanya, setiap
anggota akan mendapatkan diskon
khusus dalam mengikuti setiap
kegiatan ilmiah ini.
Menurut Iris, PERALMUNI akan
mengadopsi berbagai narasumber
dalam menelaah penyakit-penyakit
alergi dan ilmunologi agar tidak
terjadi simpang siur, karena wawasan
keilmuan di PERALMUNI menjadi lebih
luas dan banyak overlapping. Selain
itu akan dibentuk pula kelompok
kerja atau pokja-pokja sesuai dengan
jenis penyakit, seperti pokja asma,
pokja autoimun, dan pokja imunisasi
dewasa, sehingga pembahasan dan
pengkajian suatu jenis penyakit dapat
dilakukan secara komprehensif. Ini
sangat diperlukan, karena terlebih
saat ini penyakit alergi imunologi
seperti penyakit-penyakit autoimun
terus meningkat yang sampai sekarang
belum diketahui faktor penyebabnya.
“Kita merintis bentuk kepengurusannya
beda dengan yang lalu. Karena kita
melihat wawasan kita lebih luas
dan banyak overlapping. Kita juga
mengajak teman-teman dari bidang
yang lain yang memang masih seminat
dan memiliki minat yang sama di
bidang alergi imunologi. Kita buat
pokja asma, pokja penyakit auto imun,
pokja imuno defisiensi, pokja imunisasi
dewasa. Kita akan libatkan temanteman dokter bidang dari berbagai
disiplin ilmu. Ada dokter kebidanannya
juga, misalnya lupus pada kehamilan,
bagaimana sih penanganannya. Jadi
supaya kita dari PERALMUNI buat satu
kesamaaan persepsi,” kata Iris.
PERALMUNI akan terus
mengembangkan sayapnya ke daerahdaerah merekrut anggota-anggota
baru. Untuk bergabung menjadi
anggota PERALMUNI syaratnya
sederhana saja. Pertama, berprofesi
sebagai dokter. Kedua, benar-benar
memiliki keseminatan di bidang alergi
dan imunologi.
“Sebenarnya, bidang alergi imunologi
ini tidak mudah. Harus betul-betul
orang yang seminat yang bisa
bergabung di sini. Caranya mendaftar
ke PERALMUNI cabang di masingmasing daerah. Syaratnya ya itu tadi,
harus seorang dokter,” ujar Iris. INTERNIS
halo
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BIJAK MEMBERIKAN
SURAT KETERANGAN MEDIS
Dokter perlu bijak dan berhati-hati memberikan Surat Keterangan
Medis bagi pasien. Ada risiko pidana bagi yang membuat
keterangan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D

alam praktik sehari-hari,
dokter sering berhadapan
dengan pasien yang
meminta dibuatkan Surat
Keterangan Medis atau Surat
Keterangan Dokter untuk keperluan
tertentu. Walau terkesan “umum
atau biasa” ditemui sehari-hari, bagi
dokter pemberian surat keterangan
medis adalah suatu hal penting,
yang dalam pembuatannya perlu
dilandasi dengan kehati-hatian. Ada
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risiko-risiko yang harus diperhitungan
agar Surat Keterangan Medis tidak di
salahgunakan.
Menurut Guru Besar Kedokteran
Forensik, Fakultas Kedokteran
Indonesia, Prof. Dr. dr. Herkutanto,
Sp.F(K), SH, LLM, FACLM , Surat
Keterangan Medis adalah sebuah
keterangan tertulis yang dibuat oleh
dokter untuk tujuan tertentu tentang
kesehatan atau penyakit pasien, yang
diberikan atas permintaan pasien atau
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pihak ketiga. Surat Keterangan Medis
ini dibuat oleh seorang dokter yang
memiliki izin praktik. Dan orang ketiga
yang dimaksud misalnya adalah pihak
tempat pemberi kerja bagi pasien, atau
sekolahan pasien, atau pengadilan.
Surat Keterangan Medis haruslah
berisi informasi yang benar-benar
sesuai dengan keadaan pasien, karena
akan menjadi acuan bagi pihak ketiga
dalam membuat keputusan atau
kebijakan terhadap diri pasien. Jika

SOROT
dokter menuliskan informasi yang tidak
benar ada sanksi hukum yang menanti.
Herkutanto mengutip Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) pasal
267 ayat 1 dan 2.
KUHP Pasal 276 ayat 1 berbunyi:
Seorang dokter yang dengan
sengaja memberikan surat
keterangan palsu tentang ada atau
tidaknya penyakit, kelemahan,
atau cacat-cacat diancam dengan
penjara dengan hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun.
KUHP Pasal 276 ayat 2 berbunyi:
Jika keterangan diberikan dengan
maksud untuk memasukkan
seseorang ke dalam rumah sakit
jiwa atau untuk menahannya di
situ, dijatuhkan pidana penjara
paling lama delapan tahun enam
bulan.
Sebab itulah, Herkutanto
mengingatkan, Surat Keterangan
Medis harus dibuat oleh dokter itu
sendiri. Setiap Surat Keterangan Medis
dianggap sebagai dokumen legal yang
harus disimpan dengan baik. “Apakah
dia tempat praktik pribadi, harus
punya filing (arsip), karena ini mengikat
untuk pihak lain. Karena ini bisa
menimbulkan hak dan menghilangkan
kewajiban,” kata Herkutanto.
Sayangnya sebagian masyarakat,
bahkan kalangan dokter sendiri
masih memandang Surat Keterangan
Medis bukan sesuatu yang memiliki
konsekuensi hukum yang ketat. Tak
heran, masih ditemui dokter yang
dengan mudah memberikan Surat
Keterangan Medis, padahal kondisi
pasien tak memerlukan perawatan
karena sakit.
“Ya masih dianggap biasa oleh
masyarakat, tanpa melihat sebagai
bentuk pihak yang menyalahgunakaan
Surat Keterangan Medis. Pertama, dari
pihak dokternya yaitu memberikan
Surat Keterangan Medis tanpa
pemeriksaan, atau memberikan
keterangan medis tidak sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya. Bisa juga
oleh pihak lain yang memalsukan Surat
Keterangan Medis. Misalnya dokter
tidak menuliskan Surat Keterangan
Medis tapi yang bersangkutan

mencetak sendiri, memalsukan. Dan
itu jelas terkena sanksi pidana pasal
268 KUHP,” ujar Herkutanto.
KUHP Pasal 268 ayat 1 berbunyi:
Barangsiapa membuat secara
palsu atau memalsu surat
keterangan dokter tentang ada
atau tidaknya penyakit, kelemahan,
atau cacat dengan maksud untuk
menyesatkan penguasa umum
atau penanggung, diancam dengan
penjara dengan hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun.

Sayangnya sebagian
masyarakat, bahkan
kalangan dokter
sendiri masih
memandang Surat
Keterangan Medis
bukan sesuatu yang
memiliki konsekuensi
hukum yang ketat.

KUHP Pasal 268 ayat 2 berbunyi:
Barang siapa dengan maksud yang
sama memakai surat keterangan
tidak benar atau yang palsu,
seolah-olah surat itu benar dan
tidak dipalsu diancam dengan
pidana yang sama.

28 JENIS
Kutanto menjelaskan, Surat
Keterangan Medis terdiri dari 28 jenis,
mulai dari keterangan lahir sampai
kematian. Digunakan sesuai dengan
keperluannya. “Masing-masing
tergantung kebutuhannya, misalkan
(dalam bekerja, Surat Keterangan
Medis dapat memberikan informasi)
apakah yang bersangkutan layak
bekerja atau tidak, layak istirahat
atau tidak. Kemudian, apakah yang
bersangkutan tadi layak diperiksa
di pengadilan atau tidak. Itu juga
misalnya contoh-contoh untuk surat
keterangan asuransi, ada atau tidak
adanya penyakit. Itu juga merupakan
bagian dari Surat Keterangan Medis.
Boleh dikatakan tidak terbatas,”
jelasnya.
Herkutanto sendiri pernah diminta
untuk menjadi saksi ahli dalam kasus
dimana seorang terdakwa terbukti
memalsukan surat keterangan
asuransi. Terdakwa tersebut
sebetulnya tidak sakit namun ditulis
sakit dalam keterangan medisnya
untuk memudahkan ia mendapatkan
klaim asuransi.
Intinya, Surat Keterangan Medis ini
sangat penting artinya bagi pihak
ketiga dalam mengambil suatu
keputusan yang mempertimbangkan
ada atau tidaknya kondisi fisik tertentu

Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F(K), SH, LLM,
FACLM

pada diri pasien yang bersangkutan.
“Itulah (sebabnya) dokter harus tahu
konsekuensi dalam menerbitkan
Surat Keterangan Medis tadi,” kata
Herkutanto.
Dalam mengeluarkan surat keterangan
medis, Herkutanto mengingatkan,
seorang dokter harus mengecek
identitas pasien dan menanyakan
kebutuhannya memerlukan Surat
Keterangan Medis untuk apa. Jika
sakit dan memerlukan istirahat, maka
dokter akan memberikan keterangan
apa adanya.
Lantas, bagaimana dengan masih
ada sejawat dokter yang mau
memberikan Surat Keterangan
Medis dengan informasi yang tidak
sesuai dengan kondisi pasien yang
sebenarnya? Herkutanto menjawab
tegas, “Harusnya seorang dokter
menanggapinya dengan lebih serius
atas tindakan sebagian dokter untuk
mengacuhkan hal-hal semacam
itu. Karena tindakannya menzalimi
hak-hak tertentu, misalnya hak dari
perusahaan untuk meminta pekerjaan
dia. Walaupun dia bisa (memberikan
Surat Keterangan Medis yang diminta
pasien), tapi dokter berkonspirasi
untuk melakukan keterangan yang
tidak benar.” INTERNIS
halo
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Penanganan Penyakit

PascaBencana

I

Di setiap kejadian bencana, sejumlah penyakit mengintai pospos pengungsian. Kehadiran internis sangat dibutuhkan untuk
mengantisipasi dampak buruk yang tidak diinginkan.

ndonesia termasuk negara dalam kategori rawan
bencana. Ini dikarenakan secara geografis Indonesia
terletak di atas pertemuan empat lempeng tektonik,
yakni lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi ini
mengakibatkannya berada pada jalur cincin api (ring of fire)
dunia, sehingga kerap dibayang-bayangi bencana alam,
seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan gunung
meletus.
Bencana menimpa mulai dari kategori ringan hingga berat
dan dahsyat. Masih lekat di kepala dahsyatnya gempa
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bermagnitudo 9 melanda Aceh di tahun 2004 yang diikuti
dengan gelombang tsunami setinggi 30 meter. Peristiwa
ini menelan korban jiwa sampai ratusan ribu orang. Dan
belum lama ini di penghujung September 2018 terjadi
bencana alam di Sulawesi Tengah, dimana gempa disusul
tsunami berpadu dengan likuifaksi. Tanah-tanah bergerak
sendiri dan menenggelamkan segala sesuatu yang berada
di atasnya. Sungguh menakutkan, mengerikan. Belum lagi
hilang trauma, terjadi pula tsunami di Selat Sunda. Dinding
kawah Gunung Anak Krakatau longsor ke laut, menyebabkan
terjadinya riak gelombang besar menyapu pesisir barat
Pulau Jawa dan Selatan Pulau Sumatera. Ratusan orang
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dikabarkan meninggal, dan banyak
yang hilang.
Bencana tidak bisa diduga kapan akan
terjadi. Yang dapat dilakukan adalah
menyiapkan langkah antisipasi bila
musibah yang tidak diinginkan itu tiba.
Antisipasi ini menjadi penting karena
sesaat setelah terjadi bencana akan
menimbulkan kompleksitas emergensi,
semisal terkait kondisi para korban
yang terpaksa mengungsi.

FASE PENANGANAN BENCANA
Guru Besar bidang Ilmu Penyakit
Dalam FKUI, Prof. Dr. dr. Murdani
Abdullah, SpPD, K-GEH, FINASIM,
FACG, mengatakan bencana dapat
memberikan dampak kesehatan bagi
masyarakat yang menjadi korbannya.
Ada beberapa fase berkaitan dengan
kesehatan yang terjadi pascabencana.
Murdani menyebutkan, ada fase
emergensi yang berlangsung selama
2x24 jam pertama sesudah kejadian
bencana. Kemudian berlanjut dengan
fase masa akut selama 2 minggu
pertama. Lewat dari 2 minggu masuk
ke fase masa pemulihan (recovery).
Pada setiap fase ini pola penyakit
berbeda-beda, tergantung pada tipe
bencananya. “Kalau fase emergensi
2 kali 24 jam, itu umumnya kasus
trauma akibat terjepit reruntuhan
bangunan. Internis sendiri lebih fokus
pada fase akut di 2 minggu pertama
sejak bencana terjadi. Ada sejumlah
penyakit yang tentu meningkat dialami
para pengungsi,” ungkap Murdani.
Kasus-kasus penyakit yang muncul
pada fase akut pada 2 minggu pertama
setelah bencana biasanya dipicu oleh
kondisi lingkungan di pengungsian
yang kurang bersih, minim fasilitas

MCK dan air bersih, makanan kurang,
dan sanitasi rendah. Hal-hal inilah yang
perlu ditangani semaksimal mungkin.
Penanganan yang kurang baik di fase
awal pasca bencana dikhawatirkan
berujung pada munculnya outbreak
atau wabah sejumlah penyakit
menular, seperti malaria, demam
berdarah, dan campak. Outbreak
adalah peningkatan kejadian
penyakit yang melebihi ekspektasi
normal secara mendadak pada suatu
komunitas di suatu tempat dengan
periode waktu tertentu. Dalam hal ini
adalah di lokasi pengungsian.
“Para pengungsi semula berada di
lingkungan bersih, mendadak berubah
menjadi kotor. Mereka pindah dari
rumah yang biasa nyaman dan bersih,
sekarang ke tempat pengungsian
yang ala kadarnya. Serba kekurangan
air bersih, kurang makanan bersih,
kualitas sanitasi yang rendah. Tentu
itu semua akan memicu munculnya
outbreak penyakit menular,” papar
Murdani.
Memang tak semua penyakit bisa
dilakukan secara cepat dengan
pencegahan yang sempurna,
namun upaya mencegah munculnya
communicable diseases (penyakit
menular) di posko-posko pengungsian
dan tempat-tempat hunian sementara
(huntara), sebaiknya dilakukan sejak
awal. Di samping tetap menyediakan
layanan kesehatan bagi para pengungsi
untuk mengobati berbagai keluhan
kesehatan yang dirasa.

KASUS PALU
Pada kasus gempa di Palu, Sigli, dan
Donggala, Sulawesi Tengah, banyak
didapatkan pelajaran berharga

Prof. Dr. dr. Murdani Abdullah, SpPD,
K-GEH, FINASIM, FACG

“Kalau fase emergensi 2
kali 24 jam, itu umumnya
kasus trauma akibat
terjepit reruntuhan
bangunan. Internis sendiri
lebih fokus pada fase
akut di 2 minggu pertama
sejak bencana terjadi.
Ada sejumlah penyakit
yang tentu meningkat
dialami para pengungsi.”
tentang bagaimana menangani
korban bencana. Waktu itu Palu
dan sekitarnya luluh lantak. Semua
kebingungan. Para petugas kesehatan
yang diharapkan berperan aktif
membantu orang-orang yang luka
dan membutuhkan obat-obatan,
rupanya turut menjadi korban yang
perlu dibantu. Mereka juga mengalami
trauma fisik dan psikis, bahkan
mengungsi ke kota lain bersama
keluarga sampai situasi mereda dan
rumah mereka—kalau masih ada—
aman untuk didiami kembali.
Dua hari setelah musibah terjadi,
masuk pada fase akut. Situasi
penanganan kesehatan terasa genting.
Palu kekurangan dokter, khususnya
internis. Masyarakat yang menderita
penyakit kronik membutuhkan layanan
kesehatan yang bersifat “segera” dari
seorang internis. Sementara dokternya
tidak ada, rumah sakit ambruk, dan
obat-obatan tidak bisa didapatkan.
Padahal penderita penyakit-penyakit
kronik—seperti mengidap penyakit
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Suasana sesaat setelah gempa terjadi di Palu dan sekitarnya, pasien dievakuasi keluar
rumah sakit.

jantung, hipertensi, diabetes, dan
gangguan fungsi ginjal—sangat
tergantung dengan obat-obatan yang
rutin harus diminum setiap hari.
Apalagi pasien-pasien gagal ginjal,
memerlukan layanan hemodialisa yang
terjadwal.
Suasana waktu itu sangat kacau.
Listrik padam, sinyal komunikasi
terganggu. Untungnya, walau dengan
sinyal terputus-putus, Ketua Umum
PB PAPDI, dr. Sally Aman Nasution,
SpPD, K-KV, FINASIM, FACP dapat
berkomunikasi via telepon seluler
dengan pengurus PAPDI Sulawesi
Tengah, dan dapat mengetahui bahwa
Palu sangat membutuhkan bantuan
tenaga internis. PB PAPDI dengan
segera mengirimkan tim medis ke Palu.
PB PAPDI menurunkan 2 tim bantuan
tenaga medis. Tim pertama untuk
membantu penanganan kesehatan
pada fase akut, dan tim berikutnya
membantu di fase pemulihan.
Menurut Murdani, langkah-langkah
yang dilakukan PB PAPDI berpatokan
pada penilaian awal analisa bencana.
“Apapun yang kita lakukan baik di fase
akut maupun pemulihan, penilaian
analisa bencana jadi dasar bagi kami
untuk bergerak,” ujarnya.

TIM MEDIS PB PAPDI
Tenaga medis pertama yang
diberangkatkan ke Palu oleh PB PAPDI
adalah dr. Martha Iskandar, SpPD,
FINASIM dan dr. Faisal Parlindungan,
SpPD. Mereka mendapati situasi
yang serba sulit. Tenaga medis sangat
sedikit, sehingga semaksimal mungkin
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memanfaatkan yang ada. Sesama
dokter saling bantu membantu
melayani pasien. Contohnya, dokter
mata menolong ibu yang melahirkan,
dan merawat bayi sekaligus ibunya.
“Jadi waktu kita datang ke Palu sama
sekali belum ada Dokter Penyakit
Dalam. Semua dokter terkena musibah
dan fasilitas kesehatan juga hancur.
Mereka ikut jadi korban dan sebagian
mengungsi ke Makassar. Saat itu ada
dr. Lily Fitriani dan dr. Kokom, selaku
Direktur RS Undata Palu,” tutur Martha
didampingi rekannya Faisal.
Apa yang dikhawatirkan Murdani
tentang munculnya penyakit menular
di daerah bencana akibat rendahnya
sanitasi, pun terjadi di Palu. Martha
menceritakan banyak warga terkena
penyakit Demam Berdarah. Selain itu
juga banyak yang terkena infeksi paru,
asma, dan diare. Tim medis langsung
memberikan perawatan walau fasilitas
peralatan dan obat-obatan saat itu
masih sangat terbatas.
Sebagaimana yang diperkirakan,
pasien-pasien dengan penyakit kronik
memang membutuhkan pertolongan.
“Seperti yang kita prediksi, pasienpasien penyakit kronik yang sudah
biasa datang untuk kontrol setiap
bulan, pasti butuh obat bulanan.
Juga korban akibat luka-luka terkena
reruntuhan gempa dan penyakit
komplikasi akibat gula. Contohnya kaki
yang membusuk, butuh pembersihan.
Insulin sangat sulit, dan kita dibantu
teman-teman dokter lainnya buka lab
sendiri dan mencari alat (mendeteksi)
gula,” tutur Martha yang sehari-hari
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dr. Martha Iskandar, SpPD, FINASIM

“Jadi waktu kita datang
ke Palu sama sekali
belum ada Dokter
Penyakit Dalam. Semua
dokter terkena musibah
dan fasilitas kesehatan
juga hancur. Mereka
ikut jadi korban dan
sebagian mengungsi ke
Makassar. Saat itu ada
dr. Lily Fitriani dan dr.
Kokom, selaku Direktur
RS Undata Palu.”
bertugas di RSUP Fatmawati dan
Mayapada Hospital di Jakarta.
Salah satu yang menjadi prioritas
tim medis dari Spesialis Penyakit
Dalam saat itu adalah mengaktifkan
kembali layanan hemodialisa di Kota
Palu. Berkat kerja sama berbagai
pihak di lapangan, seminggu setelah
kejadian bencana, unit Hemodialisa
di RS Undata Palu dapat beroperasi
kembali melayani pasien-pasien yang
membutuhkan. Ini menjadi satusatunya unit Hemodialisa yang bisa
dibuka, karena rumah sakit yang
lain mengalami kerusakan berat.
Untungnya di RS Undata, kondisi
ruangan Hemodialisa pascagempa
masih dalam kategori aman untuk
dipergunakan dan alat-alatnya masih
bisa berfungsi dengan baik. Kendala di
awal, adalah kekurangan tenaga untuk
mengoperasikannya, karena orangorang yang biasa bertugas tidak dapat
bekerja, karena mereka juga adalah
korban musibah gempa. Kendala ini
dapat diatasi dengan cepat. INTERNIS
halo
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Pentingnya Koordinasi
kompleks. Mereka berbaring sakit
dengan dihantui trauma yang dalam.
Ditambah lagi, bila tidak ada keluarga
yang menemani karena masih berada
di pengungsian. Dokter tidak hanya
mengobati penyakit, tapi juga harus
bisa memposisikan diri menenangkan
pasien.
“Kami berusaha menenangkan pasien
yang panik. Suasananya memang
tidak nyaman. Pasien ditempatkan di
tenda-tenda. Memang untuk tenda ICU
dipasang AC dan tenda biasa ada kipas
angin. Tapi tentu suasananya berbeda
dengan kondisi biasa. Ada juga pasien
yang tidak ditunggui keluarga karena
berada di pengungsian,” tutur Faisal
yang merupakan lulusan Program
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Fakultas Kedokteran Universitas
Sumatera Utara (2015) dan mengabdi
sebagai internis di RSUD Anuntaloko,
Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi
Tengah.

Pasien yang dirawat di tenda darurat.

K

oordinasi menjadi kata kunci
yang menentukan keberhasilan
penanganan bantuan di daerah
yang terkena bencana. Koordinasi
penting sekali dalam mengatur
distribusi bantuan logistik maupun
tenaga suka rela agar segala
sesuatunya tertangani secara merata,
tepat waktu, dan tepat sasaran.
Karenanya, pihak-pihak yang ingin
mengirimkan bantuan, baik berupa
logistik ataupun tenaga medis,
semestinya melaporkan niat baik
tersebut kepada pihak yang berwenang
di lokasi bencana. Seperti halnya PB
PAPDI berkoordinasi PAPDI Cabang
Sulawesi Tengah dan Dinas Kesehatan
setempat.
Pentingnya koordinasi ini dirasakan
sekali oleh dr. Faisal Parlindungan,
M.Ked, SpPD, anggota Tim Medis yang
diutus PB PAPDI untuk membantu
korban bencana di Palu. Faisal
mengungkapkan banyak Tim Dokter
dengan berbagai latar belakang
keilmuan berdatangan dari luar kota
membantu penanganan pasien di Palu.
Untuk penanganan kasus Penyakit
Dalam saja, selain dari PB PAPDI,
juga ada Tim PAPDI Medical Relief,
serta tenaga Internis dari berbagai
rumah sakit di Indonesia yang dikirim
instansinya untuk membantu di sana.
Koordinasi yang baik dapat
mengharmonikan suasana di lapangan,

dr. Faisal Parlindungan, SpPD, M.Ked

“Kami berusaha
menenangkan pasien
yang panik. Suasananya
memang tidak nyaman.
Pasien ditepatkan di
tenda-tenda. Memang
untuk tenda ICU dipasang
AC dan tenda biasa ada
kipas angin. Tapi tentu
suasananya berbeda
dengan kondisi biasa.”

Khusus untuk penanganan kesehatan,
koordinasi di lapangan berjalan
cukup baik. Faisal mengatakan
tim medis, termasuk Tim PB PAPDI
bekerja di bawah koordinasi Dinas
Kesehatan. Setiap malam diadakan
rapat membahas kemajuan-kemajuan
penanganan di lapangan, mencari tahu
kebutuhan apa saja yang diperlukan,
dan mengevaluasi titik-titik mana
yang belum tertangani, termasuk yang
belum tersentuh oleh Dokter Penyakit
Dalam.
Faisal—yang kini sedang menekuni
pendidikan dokter subspesialis
di bagian Reumatologi Fakultas
Kedokteran Indonesia di Jakarta—
berada di Palu selama 10 hari, sampai
fase akut pascabencana terlewati.
Sekembalinya Faisal dan Tim Medis PB
PAPDI ke Jakarta, kondisi pelayanan
kesehatan di Palu berangsur semakin
INTERNIS
membaik. halo

sehingga dalam keadaan darurat
pasien-pasien dapat tertangani
seoptimal mungkin. Karena pada
saat yang bersamaan, pasien-pasien
yang datang maupun tergeletak di
rumah menghadapi masalah yang
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REGISTRASI & RESERTIFIKASI ONLINE

Lebih Cepat dan Memudahkan

K

Sistem online memudahkan para dokter untuk memantau
perkembangan proses registasi STR. Proses validasi data dan
berkas pun dapat dilakukan degan cepat.

olegium Ilmu Penyakit
Dalam (KIPD) sudah mulai
menerapkan sistem registrasi
online untuk pengurusan Surat
Tanda Registrasi (STR) maupun
Resertifikasi Kompetensi. Ini sejalan
dengan ketentuan Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) yang sejak tanggal 1 Juli
2018 memberlakukan aturan paperless
online dalam pengurusan registrasi dan
resertifikasi.

Untuk pelaksanaan sistem online ini,
KIPD sudah melakukan sosialisasi ke
seluruh PPAPDI cabang. Termasuk
telah pula mengundang perwakilan
seluruh PAPDI cabang ke Jakarta untuk
mengikuti ‘Sosialisasi dan Pelatihan
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Pengisian Aplikasi Resertifikasi
Kompetensi dan Registrasi STR Online
pada 21 September 2018 lalu. Dengan
penerapan registrasi STR Online ini,
maka cara registrasi yang lama tidak
berlaku lagi.
Ketua Bidang Sertifikasi Kolegium
Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), dr. Ida
Ayu Made Kshanti D.P., SpPD, K-EMD,
FINASIM, mengatakan sejauh ini
penerapan sistem registrasi STR Online
berjalan dengan baik. Dan memang
dibandingkan dengan sistem yang
terdahulu registrasi STR Online lebih
mudah dilakukan. Data yang diinput
tidak terlalu banyak.

HALO INTERNIS // Edisi XXX, Maret 2019

“Hampir tidak ada kendala yang
berarti. Paling hanya masalah jaringan
internet dan masalah teknis, semacam
kesalahan peng-input-an data atau
dokumen,” tutur Ida Ayu.
Setiap dokter yang berpraktik di
Indonesia, harus memiliki Surat Tanda
Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Pemberkasan registrasi harus melalui
Kolegium Dokter Indonesia (PB IDI),
yang khusus untuk kalangan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam (internis),
proses pemberkasan administrasi
dilaksanakan oleh Kolegium Ilmu
Penyakit Dalam (KIPD) melalui PAPDI
Cabang di seluruh Indonesia. STR

JENDELA KOLEGIUM
berlaku untuk masa lima tahun, dan
harus diperpanjang sebelum masa
berlakunya habis. Dan, STR merupakan
syarat wajib bagi dokter untuk
mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP)
yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tempat para dokter
bertugas.
Tanpa STR, dokter tidak bisa
memperoleh SIP. Akibatnya tidak
diperkenankan membuka praktik.
Jika tetap menjalankan praktik
melayani pasien tanpa STR, maka
sama artinya melakukan praktik ilegal.
Ada konseksuensi hukum yang akan
dihadapi. Undang-undang Nomor
29 Tahun 2004, tentang Praktik
Kedokteran menyebutkan bagi dokter
yang nekat berpraktik tanpa STR,
diancam sanksi denda sampai Rp100
juta, atau kurungan penjara sampai
tiga tahun.
Karenanya, para dokter dihimbau
jangan sampai terlambat melakukan
perpanjangan STR. Ida Ayu
menjelaskan setiap anggota PAPDI
diharapkan melakukan registrasi ulang
dalam jangka waktu 8 bulan sebelum
masa berlaku STR habis. Sistem online
membuat proses registrasi ulang
menjadi lebih mudah, baik bagi dokter
yang melakukan registrasi maupun
pihak kolegium yang melakukan
pemberkasan.

MENGUMPULKAN SKP
Dokumen yang diperlukan adalah
berkas Satuan Kredit Profesi (SKP).
SKP merupakan kegiatan-kegiatan
Pengembangan Pendidikan Keprofesian
Berkelanjutan (P2KB) yang telah
dilaksanakan dalam masa lima tahun.
Delapan bulan sebelum habis masa
berlaku STR, sejawat internis datang ke
PAPDI cabang untuk mengumpulkan
SKP yang dikumpulkan selama lima
tahun dalam bentuk soft copy dan
hard copy. Sebetulnya pengumpulkan
SKP tidak mesti sekaligus, tapi
dapat dicicil setiap tahun setelah
melaksanakan kegiatan P2KB. “Jadi kita
ingin anggota PAPDI itu setiap tahun
melaporkan pencapaian P2KB selama
satu tahunnya kepada PAPDI cabang,
melalui administratornya. Mereka
dapat membawa soft copy dan hard
copy. Sehingga PAPDI cabang sudah
bisa meng-input SKP-nya dalam waktu

dr. Ida Ayu Made Kshanti D.P., SpPD, K-EMD, FINASIM

setahun. Termasuk mencicil soft copy
dari kegiatan yang bersangkutan.
Dengan pencicilan itu kesulitan
beban kerja di akhir lima tahun bagi
PAPDI cabang tidak terlalu besar. Bagi
anggota PAPDI juga meringankan,
karena bisa mengurangi ada dokumen
yang terselip, sehingga menjadi
masalah ketika dibutuhkan,” urai Ida
Ayu.
Setelah SKP dikumpulkan,
administrator di PAPDI cabang akan
memverifiksi data yang bersangkutan.
Setelah itu adminitrastor akan mengisi
formulir P2KB-03, dan menerbitkan
resume. Kemudian resume tersebut
akan diedit dan di-input oleh PAPDI
cabang ke IDI Online dan ke Kolegium
IPD. Yang di-input ke IDI Online hanya
SKP saja, sementara data yang di-input

ke Kolegium adalah data SKP beserta
persyaratan lainnya, yang terdiri
dari 5 item, yaitu (1) foto, (2) surat
kesehatan, (3) Kartu Tanda Penduduk,
(4) Surat Etika Profesi, (5) sertifikat
kompetensi.
“Kolegium nanti akan memvalidasi
data-data ini. Di sini kita akan lihat
apakah sudah memenuhi persyaratan
atau belum, masih ada masalah atau
tidak. Kalau masih ada masalah, akan
dikembalikan lagi ke verifikator cabang
melalui website. Jadi cabang akan tahu
bahwa Dokter A pada saat mengajukan
registrasi STR itu masih ada masalah
dan diminta untuk memperbaikinya,”
tutur Ida Ayu.
Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi,
maka kolegium akan menerbitkan
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“Kolegium nanti akan
memvalidasi data-data
ini. Di sini kita akan
lihat apakah sudah
memenuhi persyaratan
atau belum, masih
ada masalah atau
tidak. Kalau masih
ada masalah, akan
dikembalikan lagi ke
verifikator cabang
melalui website. Jadi
cabang akan tahu
bahwa Dokter A pada
saat mengajukan
registrasi STR itu
masih ada masalah
dan diminta untuk
memperbaikinya.”

Sertifikat Kompetensi (Serkom).
Serkom kemudian akan di-upload
ke IDI Online, dan IDI Online akan
memberikan notifikasi melalu
email kepada anggota PAPDI yang
bersangkutan, bahwa serkomnya
sudah jadi. Setelah itu yang
bersangkutan dapat melanjutkan
pengurusan berkas ke KKI melalui
POS atau mengatarkannya langsung
ke kantor KKI. Petugas KKI akan
mengirimkan kode berkas melalui
email. Dengan kode itu yang
bersangkutan dapat mengecek status
regitrasi STR Online-nya sudah selesai
atau masih dalam proses.
Biasanya, kalau berkas SKP dan
persyaratan lain sudah masuk ke
Kolegium, dalam hitungan 14-30 hari
tahap awal proses regitrasi STR dapat
selesai. “Katakanlah 1 bulan selesai.
Itu sudah masuk ke IDI Online. Sisanya
waktu 7 bulan untuk mengurus di KKI.
Nah kalau sudah di KKI, itu sudah di
luar wewenang kita,” terang Ida Ayu.
Keunggulan dengan sistem online
ini, verifikasi pengumpulan berkas
dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Anggota dapat mengetahui kalau
terdapat kekurangan persyaratan
melalui email dan ada notifikasinya.
“Kalau dulu kan kita tidak bisa mengtrace kekurangannya dimana atau
prosesnya sudah sampai dimana.
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Karena prosesnya masih manual—
dengan surat menyurat, menggunakan
dokumen hard copy—prosesnya
menjadi lebih lama. Dan prosesnya kan
dari dokter ke cabang butuh waktu.
Dari cabang ke kita butuh waktu. Dari
kolegium ke KKI juga butuh waktu.
Jadi dengan sistem online ini kita
bisa meng-trace prosesnya sudah
sampai mana,” kata Ida Ayu yang
juga menginformasikan bahwa untuk
membantu para anggota, Kolegium
sudah mempersiapkan tutorial
registrasi online melalui video dalam
bentuk CD.
Satu hal, Ida Ayu mengingatkan,
untuk kelancaran proses registrasi STR
Online ini ada persyaratan lain yang
juga penting dilakukan oleh anggota
PAPDI. Yaitu, harus mempunyai akun
di website resmi IDI. “Itu yang sering
dilupakan karena mungkin kita belum
terbiasa. Jadi, buatlah akun di IDI
Online dan aktivasi akun tersebut.
Untuk bisa mempunya akun IDI,
anda harus mempunyai nomer IDI,
kemudian harus bayar secara teratur.
Ini sangat penting karena merupakan
rangkaian dari sistem registrasi online
kita,” ujarnya.

JANGAN TERLAMBAT
Bagaimana kalau sampai terlambat
melakukan registrasi STR? Yang
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jelas dokter tersebut tidak bisa
memperbaharui izin praktiknya.
Dampaknya yang bersangkutan
tidak punya SIP dan tidak bisa
praktik. Ida menjelaskan, bagi yang
terlambat mengajukan perpanjangan
akan dikenakan denda. “Kalau
keterlambatannya di bawah 3 tahun,
dendanya sebesar 50 persen dari biaya
P2KB, atau Rp 100 ribu pertahun.
Tetapi kalau di atas 3 tahun, yang
bersangkutan harus membayar denda,
plus harus diuji ulang. Namanya ujian
ulang khusus,” tutur Ida Ayu.
Dalam pandangan Ida, nominal
denda ini sebetulnya kecil karena
tujuannya adalah untuk menertibkan
anggota, yang pada akhirnya untuk
melindungi anggota juga. Supaya
selama berpraktik tetap legal.
Sehingga manakala terjadi masalah,
perhimpunan bisa membantu. “Jadi
semangatnya adalah untuk melindungi
anggota. Apalagi kalau denda 50
persen, saya kira pasti bisa. Tetapi kan
bukan masalah jumlah uangnya, hanya
supaya tertib saja,” pungkasnya. INTERNIS
halo
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APA KABAR STR KT?
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknisnya belum ada. Ini menyebabkan
Kolegium belum bisa memfasilitasi
pembuatan STR KT sampai perangkat
yang dibutuhkan tersedia.
Menurut Irsan, kehadiran STR KT dapat
mendorong meningkatnya produk
dokter subspesialis di Indonesia,
khususnya di lingkup Ilmu Penyakit
Dalam, yang saat ini sangat dibutuhkan
di lapangan. “Sekarang ini memang
belum ada juklaknya. Tapi ini
mungkin ini bisa membantu mengatasi
kekurangan tenaga Sp2 di berbagai
bidang,” kata Irsan.
STR KT akan diterbitkan untuk dua
kategori. Pertama, STR KT untuk
subspesialis. Kedua, STR KT untuk
fellowship. Fellowship adalah program
pendidikan dan atau pelatihan profesi
tambahan bagi dokter spesialis dengan
kurikulum dan pencapaian kompetensi
sebagian dari subspesialis terkait,
dengan masa pendidikan paling singkat
6 (enam) bulan. Untuk mencapai
kompetensi yang disahkan KKI, peserta
fellowship harus mengikuti standar
pendidikan yang disusun oleh kolegium
terkait, yang tak lain adalah bagian
dari standar pendidikan subspesialis.
Ketua Umum Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), dr. Irsan Hasan, SpPD,
K-GEH, FINASIM.

K

abar gembira berhembus.
Wacana akan menjadi nyata.
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
telah mengeluarkan Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia (Perkonsil)
Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Registrasi Kualifikasi Tambahan bagi
Dokter Spesialis dan Dokter Gigi
Spesialis. Perkonsil ini menggambarkan
KKI akan mengeluarkan Surat Tanda
Registrasi Kualifikasi Tambahan (STR
KT) bagi para dokter spesialis yang
telah memiliki sertifikat kompetensi
tambahan, sebagaimana yang dipunyai
oleh para dokter subspesialis.
Ketentuan ini sudah lama dinantikan.
Karena STR KT ini menjadi bukti
tertulis atas pengakuan terhadap

kompetensi yang dimiliki oleh para
dokter subspesialis yang selama ini
terkesan hanya mendapat pengakuan
dari Kolegium sebagai pihak yang
mengeluarkan ijazah. STR KT juga
dapat diberikan kepada dokter
spesialis yang memiliki sertifikat
kompetensi (Serkom) karena sudah
mengikuti pelatihan tertentu, seperti
pelatihan endoskopi dan hemodialisa,
walaupun belum menjalani pendidikan
spesialis 2 (subspesialis).
Namun, realisasi STR KT ini agaknya
masih menunggu sedikit waktu. Ketua
Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD),
dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM,
mengungkapkan walau Perkonsil sudah
dikeluarkan, pada kenyataannya

“Program fellowship ini, menurut
saya, bisa membantu para SpPD
yang keberatan untuk melaksanakan
sekolah Sp2 (subspesialis) karena
harus meninggalkan rumah sakit
tempat bertugas selama 2-3 tahun.
Bisa jadi SpPD yang keberatan, atau
karena rumah sakitnya yang tidak
memberi izin. Nah dengan STR KT
untuk fellowship ini yang bersangkutan
diperbolehkan untuk ambil program
pendidikan selama 6 bulan, setelah itu
mendapatkan sertifikat kompetensi.
Lalu, mungkin setelah periode tertentu
dia bisa mengambil pendidikan lagi
untuk 6 bulan. Itu nantinya akan
diperhitungkan kalau mau mengambil
INTERNIS
pendidikan Sp2,” tutur Irsan. halo
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PELAKSANAAN UJIAN OSCE

TINGKAT KELULUSAN 80 PERSEN

Ujian OSCE memiliki
objektivitas yang lebih tinggi.
Kualitas lulusannya terstandar
dengan jelas.

S

ejak setahun yang lalu
Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
(KIPD) memberlakukan ujian
Objective Structured Clinical
Examination (OSCE) sebagai
bagian dari Ujian Kompetensi Dokter
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia
(UKDSPDI). Ketentuan ini berlaku di
seluruh Program Studi Ilmu Penyakit
Dalam di Indonesia.
Sepanjang tahun 2018 metode ujian
OSCE sudah dilaksanakan dua kali,
yaitu pada Batch 37 dan Batch 38.
Menurut Dr. dr. Rudy Hidayat, SpPD,
K-R, FINASIM, Ketua Panitia Pusat Ujian
Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit
Dalam, Kolegium Ilmu Penyakit
Dalam, secara umum pelaksanaan
OSCE berjalan lancar. “Sesuai dengan
yang diharapkan. Meskipun di sanasini masih banyak masukan yang
disampaikan, baik dari para penguji
dan peserta, desain soal dan waktu
pelaksanaan ujian, maupun terkait
dengan fasilitas yang berhubungan
dengan OSCE,” tutur Rudy.
Rudy menjelaskan, OSCE memiliki
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desain yang berbeda dengan ujianujian sebelumnya. Dari segi biaya,
OSCE relatif mahal. Posisinya
menggantikan ujian lisan yang
berbiaya jauh lebih murah. Pada ujian
terdahulu, untuk masing-masing
peserta ujian tersedia pasien. Peserta
ujian mendapat pertanyaan sesuai
dengan kondisi pasien. Bila yang
dihadapi adalah pasien dengan kasus
A, maka pertanyaan yang diajukan
seputar kasus A saja.

memasangkan alat ke tubuh boneka.

Pada ujian OSCE, pasiennya
distandarkan. Terdapat 15 station,
sebanyak 12 station memberikan
pertanyaan, dan 3 station untuk
beristirahat. Di setiap station, peserta
akan berhenti kira-kira 12 menit. Disini
disiapkan seorang pasien standar
(bukan pasien sesungguhnya), yakni
orang yang berakting seperti orang
sakit. Peserta akan mendapatkan
pertanyaan, dan diminta pula
melakukan wawancara, edukasi, dan
melakukan pemeriksaan terhadap
pasien. Termasuk juga melakukan
intervensi dengan menggunakan
objek manekin (boneka). Misalnya,

“Untuk dapat melaksanakan ujian
OSCE, dibutuhkan sarana dan prasarana
yang relatif lebih banyak, lebih mahal,
persiapan juga lebih rumit dan
melelahkan. Tetapi ini sudah menjadi
tugas kami sebagai Panitia Pusat (Panitia
Pusat UKDSPDI). Kami mendapatkan
amanat untuk melaksanakan ujian
OSCE ini dari Pengurus Kolegium,
sehingga kami harus laksanakan ujian
ini meskipun dengan sumber daya yang
relatif banyak harus kita persiapkan,”
ungkap Rudy.
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Kelebihan dengan ujian OSCE, para
penguji dapat bertanya kepada peserta
dengan kasus yang berbeda-beda, dan
jumlah kasus yang diujikan bisa lebih
bervariasi. Pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan pada setiap station
dapat distandarkan, begitu pula
dengan pengujinya distandarkan pula.
Dengan demikian kualitas lulusan pun
dapat terstandar.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam
penyelenggara ujian OSCE sudah
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Pelaksanaan ujian tulis (CBT MCQ)

alhamdulillah dengan kerjasama yang
baik dengan Panitia Lokal yang ditunjuk
oleh masing-masing Program Studi
(prodi), kita bisa melaksanakan dua kali
ujian OSCE dengan tanpa kendala yang
berarti,” kata Rudy.

Pelaksanaan Ujian OSCE Batch 37 tanggal
14-15 April 2018.

ditetapkan, antara lain:
- Dari sisi lokasi: fasilitas
listrik harus terjamin, dengan
kata lain listrik tidak boleh
padam; tersedia juga tempat
untuk melaksanakan ujian tulis;
terdapat laboratorium komputer
yang siap digunakan dengan
spesifikasi komputer sesuai
dengan yang dibutuhkan.
- Dari segi tempat: jumlah
ruangan harus memenuhi,
manekin dan peralatan harus
tersedia sesuai yang dibutuhkan.
- Dari sisi fasilitas penunjang:
terdapat hotel yang dekat dengan
lokasi ujian, untuk memudahkan
mobilitas penguji dan peserta
dari luar kota.
“Jadi aspeknya memang sangat
banyak yang harus disiapkan, tetapi

Dari hasil pelaksanaan ujian OSCE yang
telah lalu (Batch 37 dan Batch 38),
Panitia Pusat mendapatkan beberapa
masukan untuk perbaikan ke depan.
Utamanya mengenai desain ujian dan
soal yang diberikan. Jumlah soal pada
satu station dianggap terlalu banyak
sehingga tidak sesuai dengan durasi
waktu yang disediakan.
“Nah hal-hal teknis begitu saja (yang
diusulkan), yang menurut saya bisa
dikaji dan kami dari Panitia Pusat
akan menerima masukan itu. Pertama
sebagai bahan untuk penyusunan soal
berikutnya. Kedua, bisa menjadi bahan
pertimbangan ketika menentukan
kelulusan peserta pada station
itu. Karena kalau memang setelah
kita kaji, benar bahwa lama waktu
yang disediakan memang kurang
sehingga merugikan peserta, maka
kita harus mengkaji. Jadi, (kita akan
melihat) pertanyaan mana yang
mendapatkan porsi tidak cukup
waktu untuk menjawab soal. Kita
bisa memperhitungkan agar ada
penyesuaian dalam penghitungan
penilaian untuk station-station seperti
itu,” jelas Rudy.

Dr. dr. Rudy Hidayat, SpPD, K-R, FINASIM,
Ketua Panitia Pusat Ujian Kompetensi
Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

kelulusan? Ujian OSCE memiliki nilai
objektivitas yang lebih tinggi dari ujian
sebelumnya karena segala sesuatunya
sudah terstandarisasi. Maka tingkat
kelulusannya akan berkurang, dan akan
ada peserta yang harus remedial.
“Terus terang saja akan turun. Dulu itu
angka kelulusannya hampir 100 persen.
Sekarang tingkat kelulusannya sekitar
80-an persen. Kalau peserta ujian lulus
100 persen, kita juga tanda tanya. Kok
bisa lulus 100 persen. Ujian itu harus
selalu ada yang ekstrim kanan dan kiri.
Jadi ada yang tidak lulus. Tetapi saya
rasa logis. Ini angka lulusannya hampir
mirip dengan ujian tulis, yang tingkat
kelulusannya juga segitu,” kata Rudy.
Nah, peserta remedial akan
diikutsertakan dalam ujian OSCE pada
batch berikutnya. Jadi pada setiap
batch akan ada tambahan peserta
dari kelompok remedial. Panitia
sudah mengantisipasi peningkatan
jumlah peserta dengan menambah
lokasi ujian, yang di awal pada Batch
37 dilaksanakan di 3 centre (Jakarta,
Yogyakarta, Surabaya), kemudian pada
Batch 38 diadakan di empat centre
(Palembang, Semarang, Yogyakarta,
Makassar). Rencananya pada Batch
39 mendatang, juga akan diadakan di
empat centre, yakni Palembang, Solo,
Malang, dan Surabaya. INTERNIS
halo

Lantas, Bagaimana dengan aspek
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dr. Dana Pramudya, SpPD

HARUSNYA PROGRAM WKDS TETAP ADA

M

eski dulu sering
mengikuti kegiatan
bakti sosial yang
diselenggarakan
oleh Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) ke daerah pedalaman—
dengan kondisi membutuhkan waktu
perjalanan 5 jam dan lampu hanya
menyala dari jam 7 malam sampai
jam 7 pagi— dr. Dana Pramudya, SpPD
tetap merasakan sesuatu yang berbeda
ketika pertama kali menginjakkan kaki
di Saparua, Maluku untuk menjalani
program Wajib Kerja Dokter Spesialis
(WKDS). “Ternyata masih ada daerah
yang lebih terpencil lagi,” katanya.
Saparua merupakan sebuah pulau,
yang secara adminstratif merupakan
kecamatan di Kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku. Jaraknya
dengan Kota Ambon sekitar 1
jam perjalanan lewat laut. Tetapi
transportasi umum hanya beroperasi
1 kali sehari. Di saat-saat tertentu bila
ingin menyeberang ke Ambon, warga
terpaksa menyewa kapal motor cepat
dengan biaya sekitar Rp400.000 sekali
jalan. Bisa dibayangkan besarnya
biaya yang harus dikeluarkan bila ada
pasien di Saparua yang harus dirujuk
ke Ambon.
Dana tiba Saparua pada Desember
2017, dan menjadi internis pertama
yang bertugas di RSUD Saparua, sejak
rumah sakit ini didirikan. RSUD Saparua
merupakan rumah sakit tipe D dan
satu-satunya rumah sakit di Saparua.
Rumah sakit ini juga menjadi andalan
tempat berobat bagi masyarakat di
dua pulau terdekat, yaitu Pulau Haruku
dan Pulau Nusalaut. Pada waktu itu
Dana mendapati kondisi yang serba
terbatas, baik dari segi fasilitas rumah
sakit maupun tenaga medis. “Pada
waktu saya datang, tidak ada apaapa. Lab-nya juga sekedarnya. Maka
saya request betul. Misalnya, alat
radiologi. Ya, mereka tetap berusaha
mengadakan, walaupun sampai saya
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selesai ada juga beberapa alat
yang belum tersedia. Minimal ada
progress,” tutur Dana.
Keterbatasan alat-alat ini memang
menjadi kendala utama bagi
dokter spesialis dalam bekerja.
Dana menceritakan, waktu ia baru
bertugas di RSUD Saparua, ada
rekan Dokter Spesialis Anestesi
yang hampir ditarik pulang. Dokter
Anestesi ini sudah berada di sana
selama enam bulan, tetapi tak
bisa mempraktikan keahliannya
lantaran selama enam bulan itu
tidak pernah ada tindakan operasi.
Ruang operasi (OK) tersedia, tetapi
peralatannya belum lengkap, dan
dokter bedah pun tidak ada.
Dana lantas berinisiatif
memanfaatkan ruang OK ini. Ia
bekerja sama dengan Spesialis
Anestesi untuk merawat pasien
Diabetes mellitus (DM) yang
mengalami luka kaki, dengan
melakukan tindakan nekrotomi.
“Karena kondisinya infeksius
maka kita masukkan ke ruang
OK biar pasiennya lebih nyaman.
Kebetulan hanya saya dan Dokter
Anestesi di sana. Dari pada harus
merujuk (ke Ambon), sementara
pasien dalam kondisi tidak bagus,
ya mending kita kerjakan di sana,”
tutur Dana. Sejak itu, ruang OK terus
dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Dokter Anestesi tersebut akhirnya
tidak jadi dipulangkan dan terus
bertugas di RSUD Saparua sampai
masa tugasnya berakhir. Dan, Dana
bersama rekan sejawatnya itu terus
memperjuangkan agar alat-alat operasi
tersedia sampai membuahkan hasil.
Setelah peralatan operasi lengkap,
RSUD Saparua menjadi lebih siap
menerima kedatangan dokter spesialis
yang lain. Tidak lama setelah itu
barulah datang Dokter Spesialis
Obstetri dan Ginekologi, Dokter
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dr. Dana Pramudya, SpPD

Spesialis Anak, dan Dokter Spesialis
Bedah. Bersama-sama mereka
melayani masyarakat.

PELAYANAN DAN PENDIDIKAN
Setahun mengabdi di RSUD Saparua,
Dana merasakan banyak sekali manfaat
yang diperolehnya. “Bagi saya ya
pengalaman. Misalnya penanganan
penyakit di Maluku dan Surabaya kan
ada yang berbeda. Dalam hal skill
juga ada. Kalau kita di kota besar kan
alat pemeriksaan sudah lengkap. Jadi
diaognosis itu gampang. Tapi kalau di
daerah kita harus betul-betul jeli. Jadi
melatih ketajaman kita dalam analisis
dan pemeriksaan fisik. Itu pentingnya,”
kata lulusan Program Pendidikan

JENDELA KOLEGIUM
Dokter Spesialis (PPDS) Program
Studi Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas
Kedokteran Airlangga Surabaya pada
September 2017 ini.
Di Saparua Dana dan temanteman WKDS tidak hanya melayani
pasien, juga mencarikan solusi
untuk mengatasi masalah-masalah
melingkupi rumah sakit. Misalnya
ketersediaan obat-obatan, ruangan,
dan kondisi tenaga kerja di rumah sakit
itu sendiri yang semuanya serba lama,
tidak update dengan perkembangan
ilmu kedokteran terkini.
Kehadiran Dana dan teman-teman
WKDS di sana juga menjadi penerang
dan sumber informasi bahwa dunia
kedokteran dan pelayanan kesehatan
sekarang telah berkembang pesat.
Mereka meluangkan waktu untuk
berbagi ilmu, sharing pengalaman

dengan para dokter dan perawat.
“Jadi saya disana memang tidak hanya
untuk pelayanan, tetapi juga untuk
pendidikan. Apalagi di situ juga akan
ada dokter-dokter internship sehingga
bisa membantu kerja magang mereka
menjadi lebih baik,” ungkap Dana.

BAGUS UNTUK PEMERATAAN
Berdasarkan pengalamannya mengabdi
selama satu tahun di pelosok Maluku,
pria kelahiran Surabaya tanggal 10
Maret 1986 ini berpendapat Program
WKDS memang sangat bagus untuk
pemerataan pelayanan kesehatan,
karena itu perlu terus diadakan.
“Harusnya tetap ada. Terserah mau
sistem atau modelnya bagaimana,”
ujarnya.

program WKDS, terlebih ketika di awal
menjalani PPDS tidak ada perjanjian
mengikat yang mengharuskan setelah
lulus menjalankan pengabdian ke
daerah-daerah terpencil. Keharusan ini
menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi
ada imbal balik yang juga di dapatkan.
Paling tidak dari sisi pendapatan,
jumlah penghasilan yang diterima juga
lumayan.
“Saya membayangkan, kalau benarbenar (program WKDS) dihapus,
(pelayanan kesehatan) akan kembali
lagi seperti semula. Kalau saya
bilang, itu salah. Tidak layak bagi
manusia mendapatkan pelayanan
yang tidak tepat,” tukas internis yang
kini bertugas di RSUD Dr. Soetomo
Surabaya. INTERNIS
halo

Dana memaklumi, ada sebagian
pihak yang keberatan dengan adanya

dr. Vita Nikijuluw
Direktur Umum RSUD Saparua, Maluku

“Kami Butuh Dokter
Spesialis Penyakit Dalam”

D

irektur RSUD Saparua, dr.
Vita Nikijuluw, mengatakan
kehadiran dokter-dokter
WKDS di Saparua sangat membantu
meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat. “Sebelum ada
program WKDS, semua pasien harus
dirujuk ke Ambon, karena kami
tidak ada dokter spesialisnya,”
tutur Vita.
Vita memberikan apresiasi yang tinggi
kepada para dokter WKDS. Kendati
sarana dan prasaran rumah sakit
terbatas, para dokter WKDS ini tetap
bekerja maksimal. “Peserta WKDS yang
ada itu semuanya luar biasa. Dengan
kondisi yang apa adanya mereka masih
bisa melakukan kerja yang luar biasa.
Dan sebenarnya mereka ingin berbuat
yang lebih dari itu, tapi sarana dan
prasarana kami tidak menunjang,”
ujarnya.
Dengan bantuan dojter WKDS,
sekarang ini ruang OK sudah memiliki

fasilitas peralatan yang semakin
komplet. Sejak Februari lalu RSUD
sudah melakukan operasi sekitar 30
kali. Itu sangat membantu masyarakat.
Namun, ada masalah baru. Setelah dr.
Dana Pramudya, SpPD menyelesaikan
tugasnya pada Desember 2018,
hingga saat ini kami belum ada SpPD
pengganti. Padahal sebagian besar
(sekitar 90 perser) pasien di RSUD
Saparua merupakan pasien Penyakit
Dalam.
“Kami sudah mengirimkan permintaan
untuk SpPD, tetapi hingga saat ini
belum dapat. Sekarang kami butuh
SpPD untuk menunjang pelayanan.
Karena kasus Penyakit Dalam di sini
sangat banyak.” kata Vita.
Vita sangat mengharapkan agar
program WKDS terus berlanjut.
“Kami berterima kasih dengan
adanya program WKDS ini. Selain
pelayanan pengobatan, para WKDS
juga mengajari kami juga berbagai

dr. Vita Nikijuluw, Direktur Umum RSUD
Saparua Maluku.
hal berkaitan dengan peningkatan
pelayanan kesehatan. Maklum kami
disini sangat jarang ikut pelatihanpelatihan. Padahal kami sangat butuh
meng-upgrade pengetahuan kami.
Dengan program WKDS ini kami sangat
terbantu. Semoga program ini terus
INTERNIS
dilanjutkan,” harapnya. halo
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dr. Anastasia Asylia Dinakrisman, SpPD

ANGKA RUJUKAN JADI BERKURANG
Anastasia mulai bertugas
di RS Bergerak sejak Juli
2018. Ini untuk kedua
kalinya ia mengabdi di bumi
Cendrawasih. Sebelumnya
tahun 2009-2010 Anastasia
menjalani PTT di Kabupaten
Jayawijaya. “Saya memang
meminta, kalau bisa untuk
WKDS ini ditugaskan
di Papua. Terserah di
kabupaten mana saja,” ujar
wanita yang meraih gelar
Dokter Umum dari Fakultas
Kedokteran Universitas
Indonesia tahun 2008 ini.

dr. Anastasia Asylia Dinakrisman,SpPD.

P

erlu kegigihan untuk bisa
menghubungi dr. Anastasia
Asylia Dinakrisman, SpPD.
Di lokasi tempatnya berada,
sinyal telekomunikasi memang
tidak stabil. Kalaupun terlepon dapat
terhubung, itu takkan lama. Beruntung,
sinyal yang tadinya terputus dapat
tersambung kembali. Bila mengirimkan
pesan melalui Whatsapp, butuh
beberapa waktu untuk sampai ke
nomor yang dituju. Terkadang pesan
baru sampai keesokan harinya.
Namun ini bisa dimaklumi, karena
Anastasia memang berada di daerah
yang terpencil. Saat ini ia sedang
menjalani tugas Wajib Kerja Dokter
Spesialis (WKDS) di Rumah Sakit
Bergerak Mamberamo Raya. Rumah
sakit ini berada di wilayah Distrik
Kasonaweja, Kabupaten Memberamo
Raya, Provinsi Papua.
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Menurut Anastasia, Distrik
Kasonaweja terbilang maju
karena di rumah sakit
sudah terdapat listrik.
Sedangkan di luar rumah
sakit listrik menyala 12 jam
sehari. Awalnya Anastasia
mendapati fasilitas rumah
sakit yang masih minim.
Ruang OK ada, tetapi peralatan penting
tidak berfungsi, seperti USG yang rusak
dan EKG yang hasilnya tidak bisa diprint. Pemeriksaan laboratorium juga
terbatas hanya untuk pemeriksaan
dasar saja. Untuk pemeriksaan kimia
darah tidak bisa dilakukan. “Ini rumah
sakit tipe D, tapi dari segi fasilitas lebih
bagus Puskesmas di Jakarta,” tuturnya.
Disamping itu ketersediaan obatobatan juga terbatas, terutama
untuk penyakit kronis. Misalkan
untuk mengobati darah tinggi hanya
tersedia kaptopril. Untuk penyakit
diabetes ada metformin. Sementara
vitamin dan kalsium tidak ada. Untuk
pemeriksaan kadar gula darah juga
tidak ada alatnya. Anastasia mengatasi
hal ini dengan membawa sendiri alat
pemeriksa gula darah dari Jakarta.
“Untuk mengecek gula darah saya
bawa sendiri alatnya. Saya membawa
beberapa dus strip untuk mengetes
kadar gula. Untuk penghematan alat
ini hanya digunakan untuk kondisi
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yang benar-benar perlu saja,” kata
Anastasia.

POLI ANGGREK
Di Kabupaten Mamberamo Raya
ini banyak ditemukan kasus TB
dan HIV, namun selama ini belum
tertangani dengan baik. Kalaupun
ditemukan kasus, pasien harus
dirujuk ke Jayapura, padahal itu tidak
mudah. Dari Jayapura menuju Distrik
Kasonaweja dapat ditempuh dengan
dua cara. Pertama dengan pesawat
kecil, yang untuk menaikinya berat
badan penumpang harus ditimbang.
Waktu tempuhnya sekitar 20 menit
dengan biaya sekitar Rp3.000.000
untuk satu kali perjalanan. Cara kedua
dengan kapal, mengarungi sungai dan
lautan, dengan waktu tempuh sekitar
30 jam. Biayanya yang juga tidak begitu
murah, yakni sekitar Rp300.000 per
penumpang untuk kelas ekonomi, dan
Rp1.500.000 untuk yang mendapatkan
fasilitas kamar dan tempat tidur.
Meihat kondisi ini, Anastasia bekerja
sama dengan rekan-rekan dokter
umum mendirikan Poli Anggrek di
RS Bergerak, yang menjadi pusat
pelayanan TB-HIV pertama di
Mamberamo Raya. Poli Anggrek
ini melakukan pemeriksaan dan
menyediakan obat-obatan bagi
pasien TB dan HIV secara rutin. Untuk
pengadaan obat-obatan ini, Anastasia
turun langsung berkomunikasi dengan
Dinas Kesehatan, baik di tingkat di
Kabupaten Mamberamo maupun di
tingkat Provinsi Papua. Dengan begitu,
pasien bisa mendapatkan obat-obatan
tanpa harus jauh-jauh ke Jayapura,
termasuk untuk mendapatkan obat
ARV bagi penyandang HIV yang harus
diminum secara rutin.
Di Poli Anggrek ini Anastasia banyak
melibatkan dokter-dokter umum,
dan lebih memposisikan diri sebagai
supervisor. Ia melakukan transfer ilmu
dan memberi kesempatan kepada
para dokter umum untuk berlatih

JENDELA KOLEGIUM

k - Dari kiri ke kanan dr
Di Poli Anggrek, RS Bergera ia, Br Marvin
stas
Ana
dr
rni,
Jua
dr
Milhan,

menangani pasien TB dan HIV. Ini
dilakukan agar ada kesinambungan,
sehingga pelayanan TB dan HIV di klinik
ini dapat terus berjalan sekalipun nanti
dirinya tidak lagi bertugas di sana.
Namun Anastasia juga menyimpan
kekhawatiran. Dari segi pelayanan
mungkin tidak akan ada masalah,
karena dokter-dokter yang ada
sudah terlatih menangani pasien TB
dan HIV. Yang dipikirkannya adalah
ketersediaan obat-obatan. Anastasia
menyadari ia dapat mengupayakan
obat-obat TB dan HIV di rumah sakit
karena sebagai Dokter Spesialis
Penyakit Dalam ia memiliki akses
ke pihak manajemen dan birokrasi
pemerintahan untuk meminta berbagai
keperluan yang terkait dengan
pelayanan rumah sakit. Program
WKDS-nya akan berakhir pada bulan
Juli 2019 mendatang. Seandainya
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
pengganti belum tiba di Mamberamo
Raya, ketersediaan obat-obatan bisa
terancam. Sementara baik pasien TB
maupun HIV sama sekali tidak boleh
putus obat. Kondisi ini membuatnya
berpendapat program WKDS itu
penting dan perlu diteruskan.
“Program WDKS sangat bagus
untuk memberikan pelayanan dasar
spesialitik, sehingga bisa menurunkan
angka rujukan,” katanya.

dr. Anastasia Asylia Dinakrisman, SpPD, di acara Penyuluhan Lintas Sektor Bahaya Miras,
Narkoba dan Seks Bebas untnk pelajar SMP dan SMA pada November 2018.

Anastasia juga mengakui, sekalipun
konsep Program WKDS bagus, ada
beberapa sisi dalam teknis pelaksanaan
yang perlu diperbaiki. Untuk perbaikan
ke depan, ia mengemukakan beberapa
saran. Antara lain, agar lokasi
penempatan tugas WKDS betulbetul wilayah yang membutuhkan.
Kemudian, STR Dokter Spesialis
semestinya tidak perlu ditahan sampai
peserta menyelesaikan tugasnya di
daerah. Anastasia juga mengusulkan,
hendaknya ada imbal balik semacam
reward bagi peserta WKDS. Misalkan,
ada privilege untuk diangkat menjadi
Aparatus Sipil negara (ASN) atau
kemudahan dalam mendapatkan
pekerjaan di tempat lain. Terlebih lagi
bila program ke daerah ini tidak lagi
diwajibkan, sehingga ada perbedaan
perlakukan yang memberikan daya
tarik sehingga dokter spesialis muda
mau berangkat ke daerah.

“Di sini saya banyak
menemukan kejadiankejadian mukjizat di
luar nalar kedokteran
dalam penanganan
pasien. Misal, ada
pasien hamil dengan
kondisi Hb 2 tapi masih
bisa jalan dan aktivitas
normal.

KEAJAIBAN

kejadian-kejadian mukjizat di luar nalar
kedokteran dalam penanganan pasien.
Misal, ada pasien hamil dengan kondisi
Hb 2 tapi masih bisa jalan dan aktivitas
normal. Kemudian pasien gawat—
seperti mengalami serangan jantung,
ketoasidosis DM, malaria cerebral—
tapi bisa sembuh baik dengan obat
seadanya. Ini merupakan tatalaksana
substandar kalau dibandingkan
guideline kedokteran,” tutur wanita
lulusan Program Pendidikan Dokter
Spesialis, Program Studi Ilmu Penyakit
Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia pada Januari 2018 ini.

Selama bertugas di Papua, Anastasia
menemukan banyak hal-hal menarik
dan “ajaib” yang memperkaya
wawasannya sebagai seorang dokter.
Wanita kelahiran Jakarta tanggal
25 September 1983 ini mengagumi
kekuatan fisik masyarakat Papua,
khususnya di Mamberamo Raya.
“Di sini saya banyak menemukan

Tidak terbayangkan bila kondisi fisik
masyarakat Papua sama dengan
masyarakat kebanyakan, tentu akan
banyak masalah berat yang muncul
di lapangan. “Ya, Tuhan itu baik.
Di tempat yang serba terbatas,
penduduknya diberikan hikmah
kekuatan dan ketahanan fisik yang luar
biasa,” imbuh Anastasia. INTERNIS
halo
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dr. Ria Yolanda, SpPD

PROGRAM WKDS

BAGUS DAN PERLU DILANJUTKAN

Bersama teman sejawat di RSUD Cililin tempat Ria ditugaskan.

M

endapatkan ucapan
terima kasih dan
senyuman tulus
dari para pasiennya
yang kebanyakan
dari masyarakat kelas bawah adalah
sesuatu yang begitu berbekas di
hati dr. Ria Yolanda, SpPD. Sebuah
penghargaan yang tak ternilai
dengan uang. Ditambah lagi dengan
kebersamaan dengan teman sejawat
dan manajemen rumah sakit yang
menerima kehadirannya dengan
baik, membuat Ria semakin betah
bekerja. Itulah yang ia dirasakan
selama mengkuti program Wajib Kerja
Dokter Spesialis (WKDS) di Maka ketika
program WKDS selesai pada November
2018 dan harus kembali ke tempat
asalnya di kota Bandung, ada perasaan
berat yang menggelayut di hati Ria.
Ria yang lulus dari pendidikan
Dokter Spesialis Ilmu Penyakit dalam
Universitas Padjajaran pada 2017
berpendapat WKDS merupakan
program yang bagus. Saat ini distribusi
dokter spesialis di Indonesia memang
masih belum merata. Konsentrasinya
masih banyak di daerah perkotaan,
dan lebih banyak berada di pulau Jawa
dibandingkan pulau lainnya. Apalagi di
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Indonesia bagian timur, masih sedikit
tenaga dokter spesialisnya. Padahal
di daerah-daerah itu juga sangat
membutuhkan layanan kesehatan yang
lebih baik.
“Secara program sih saya sangat
mendukung,” ujar istri dari Mayor Inf.
Ahmad Saleh Rahanar ini. Hanya saja,
katanya, mungkin sistem sosialisanya
lebih diperbaiki lagi. “Hal paling
membuat deg-degan adalah kita
tidak tahu akan di mana ditempatkan.
Karena jarak pengumuman dengan
keberangkatan hanya sekitar dua
minggu. Bagaimana kalau ternyata di
tempatkannya di tempat yang cukup
jauh, kan kita butuh persiapan yang
banyak,” tambahnya.
Beruntung Ria mendapatkan tempat
yang cukup dekat dengan tempat
tinggalnya. Hanya 3 jam perjalanan
dengan mobil dari kediamannya di
Bandung. Sehingga Ria pun tidak perlu
memindahkan sekolah dua anaknya;
Aulia Arfah Syahda Rahanar (9) dan
Muhammad Faruq Ahsan Rahanar (7).
Untuk perbaikan ke depan, Ria
mengusulkan perlu diperbaiki
sosialisasi informasi yang benarbenar jelas bagi para calon peserta.
Misalnya mengenai hak dan kewajiban
yang melekat pada peserta, rumah
sakit, dan juga pemerintah daerah.
Petugas visitasi juga harus benar-
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benar mengecek kesiapan rumah
sakit yang akan menjadi tempat
tugas para WKDS. Apakah semuanya
sudah tersedia sesuai dengan yang
disyaratkan atau belum, seperti
kelengkapan fasilitas ruang operasi,
laboratorium, juga rumah dinas yang
layak. Kemudian, perlu dipastikan lagi
apakah rumah sakit tujuan benarbenar membutuhkan tenaga dokter
spesialis tambahan, sehingga tidak
terjadi lagi ada peserta WKDS yang
hanya diberi jatah praktik 1-2 kali
seminggu.
Walaupun masih banyak kekurangan
di sana sini, Ria tetap mengakui dan
setuju bahwa program semacam
WKDS ini bagus dan sangat perlu
dilanjutkan. Selain untuk pemerataan
distribusi dokter spesialis ke berbagai
pelosok negeri, bagi Ria sendiri ada
banyak manfaat yang bisa dipetik.
Di antaranya, ikut membantu
meningkatkan kesehatan masyakat di
daerah terpencil, memberikan edukasi
kesehatan, dan yang lebih penting lagi
adalah ia bisa terus memupuk rasa
keperdulian sosial. Bahwa ada banyak
masyarakat yang tidak mampu tetapi
butuh dibantu. Satu lagi, “Begitu lulus
langsung dapat pekerjaan,” pungkas
Ria yang kini bertugas di Rumah Sakit
Khusus Ginjal NY. R. A Habibie di
Bandung. INTERNIS
halo
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dr. Evie Rosa Widyawanti Napitulu, SpPD

HAMPIR TIAP HARI LISTRIK MATI
Numfor yang dibentuk berdasarkan
UU Nomor 35 Tahun 2003. Kabupaten
Supiori sendiri terdiri dari lima distrik
atau kecamatan, yaitu Distrik Supiori
Utara, Selatan, Timur, Barat dan Distrik
Kepulauan Aruri.
Bedasarkan pengalamannya di
lapangan, Evie pun mengaku
bahwa program WKDS yang digagas
pemerintah ini sangat baik. Tujuannya
mulia, untuk pemerataan dokterdokter spesialis di seluruh pelosok
negeri, sehingga masyarakat terpencil
seperti di pelosok Papua pun
mendapatkan pelayanan kesehatan
yang baik.

S

uatu hari Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Supiori, Papua
kedatangan seorang pasien.
Kondisinya sudah cukup parah.
Kesadaran pasien menurun
sejak satu hari sebelumnya disertai
demam tinggi. Setelah didiagnosis,
ternyata pasien mengidap malaria
selebral dan acute kidney injury.
Beruntung pasien tersebut segera
dibawa ke rumah sakit dan dapat
ditangani langsung oleh Dokter
Spesialis Penyakit Dalam, sehingga
nyawanya dapat diselamatkan.
Inilah pengalaman yang paling
berkesan bagi dr. Evie Rosa Widyawanti
Napitulu, SpPD, dalam sebulan
pertama menjalankan tugasnya
sebagai peserta program Wajib Kerja
Dokter Spesialis (WKSD) di Provinsi
Papua. Ia tidak bisa membayangkan
bagaimana seandainya di RSUD Supiori
belum ada Dokter Spesialis Penyakit
Dalam, pasien tersebut terpaksa
harus dibawa ke rumah sakit terdekat
di Kota Biak, yang membutuhkan
waktu di perjalanan sekitar 2-3 jam.
Kemungkinan besar nyawanya tak
tertolong.
Kabupaten merupakan kabupaten
pemekaran dari Kabupaten Biak

Evie sedari awal tidak
mempermasalahkan penempatan
tugasnya yang jauh di ujung timur
Indonesia, selagi semua fasilitas
sebagaimana yang dijanjikan di awal
tersedia. “Mungkin juga karena saya
kan masih single ya. Jadi ketika saya
mendapatkan tempat di Supiori ini
pun saya tidak masalah. Waktu PTT
saya juga di Kota Waingapu, Kabupaten
Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur,”
ujar lulusan Program Pendidikan
Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam
Universitas Indonesia (UI) tahun 2018
ini.
Ini berbeda dengan beberapa
temannya yang sudah berkeluarga,
yang memilih untuk menunda ikut
program WKDS dengan alasan tempat
tugas jauh dan berat berpisah sekian
lama dengan keluarga. “Saya juga
mengerti alasan mereka. Tetapi saya
juga mengakui kalau program ini bagus
untuk diteruskan,” kata peserta WKDS
batch ke-12 ini.
Untuk kemajuan program ini ke
depan, Evie punya saran. “Mungkin
Kemenkes perlu melakukan visitasi
ulang, misalnya saat setelah satu batch
selesai dan sebelum batch selanjutnya
datang,” kata Evie. Berdasarkan
pengalamannya, begitu ia dan
beberapa teman spesialis lain datang
ke RSUD tempat bertugas, ternyata ada

alat yang tidak tersedia, atau rusak dan
belum diperbaiki.
Banyak suka duka dirasakannya
bertugas di Supiori bersama temanteman peserta WKDS lain. “Jangan
dibayangkan seperti di Jakarta ya.
Daerah ini masih relatif sepi, rata-rata
sehari pasien saya 20 orang. Dan ini
hal yang pasti sangat jarang terjadi di
Jakarta, hampir tiap hari terjadi mati
listrik,” tutur Evie. Tetapi dibalik semua
itu, Supiori juga menyimpan kelebihan
yang membuat Evie dapat menikmati
hari-harinya di sana selama menjalani
masa WKDS. “Supiori ini alamnya
masih sangat asri, dan pemandangan
pantainya sungguh indah. Itulah
hiburan kami,” ujar perempuan
kelahiran Solo ini. INTERNIS
halo

Bersama rekan-rekan peserta WKDS di RSUD
Supiori. Dari kiri ke kanan: dr. Evie Rosa W. N,
SpPD; dr. Fadilah Mutaqin, SpA; dr. I Made Darma
Junaedi, SpAn; dr. Adrian Salim, SpB; dan dr. Alan
Goni, SpOG.

dr. Evie Rosa W. N, SpPD, bersama anak-anak
Supiori.
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dr. Ibnu Hantoro, SpPD

Berpulang di Saat

Mengemban Tugas Negara

Alm. dr. Ibnu Hantoro, SpPD saat mengikuti
Dies Natalis dan Wisuda Program Profesi
Spesialis, Magister, dan Doktor Universitas
Indonesia tanggal 3 Februari 2018.

M

asih teringat jelas
dalam ingatan peristiwa
naas yang menimpa
pesawat Lion Air nomor
penerbangan JT 610
dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang.
Pesawat ini diketahui jatuh di perairan
Tanjung Karawang pada Hari Senin
tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul
06.33 WIB pagi, hanya beberapa menit
setelah lepas landas dari Bandar Udara
Soekarno-Hatta Cengkareng.
Seluruh penumpang dan awak pesawat
yang berjumlah 189 orang tidak ada
yang selamat. Semua meninggal dunia
bersama hancurnya badan pesawat
yang menghujam ke lautan. Salah
seorang penumpang yang menjadi
korban adalah dr. Ibnu Hantoro, SpPD.
Seorang internis muda yang baru
menamatkan Program Pendidikan
Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit
Dalam di Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia (FKUI). Saat
itu, Ibnu sedang bertugas menjalani
masa Pengabdian Wajib Kerja Dokter
Spesialis (WKDS) di Rumah Sakit
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Umum Daerah (RSUD) Bangka Tengah,
Provinsi Bangka Belitung untuk
jangka waktu satu tahun. Tugasnya
dijadwalkan rampung pada Januari
2019.
Selama menjalani pengabdian di
daerah, Ibnu (33) sementara waktu
terpisah dengan keluarga. Isterinya
Helda Aprilia (31) dan 2 orang anaknya,
Arisa (4) dan Fatih (1,5), menetap
di Depok, Jawa Barat. Akhir pekan
dimanfaatkan untuk pulang ke Depok
berkumpul bersama keluarga. Biasanya
Senin pagi Ibnu kembali “terbang” ke
Bangka demi menjalankan tugas. Akhir
pekan di penghujung Oktober 2018 itu
adalah momen terakhir kebersamaan
mereka. Senin tanggal 29 Oktober
2019, Ibnu meninggalkan segala yang
dicinta, keluarga juga pengabdiannya
kepada masyarakat.
Banyak kenangan yang ditinggalkan
Ibnu. Di lingkungan kampus, ia dikenal
sebagai peserta PPDS yang rajin dan
baik. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Prof. Dr.
dr. Ari Fahrial Syam, SpPD, K-GEH,
FINASIM, MMB, FACP yang merupakan
pembimbing Ibnu menceritakan bahwa
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Ibnu telah menghasilkan dua artikel
final paper yang terpublikasi di jurnal
internasional terindeks di Pubmed :
Acta Medica Indonesiana dan Journal
Health and Quality of Life Outcomes
(Grup BioMed Central).
Ibnu melakukan penelitian di Divisi
Gastro Departemen Ilmu Penyakit
Dalam FKUI RSCM, mengenai
evaluasi kualitas hidup pasien-pasien
dispepsia fungsional. Penelitian ini
dilakukan terhadap 124 pasien yang
berobat ke RSCM. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa kualitas hidup
pasien dengan sakit maag kronis
fungsional akan terganggu. Ibnu juga
aktif membantu kegiatan-kegiatan
ilmiah di lingkungan Gastroenterologi,
serta beberapa kali menjadi
pendamping invited speaker atau pakar
yang datang dari luar negeri.
“Sebagai pembimbing saya sangat puas
atas kinerja beliau. Mudah dihubungi
dan segera melakukan arahan-arahan
yang saya berikan,” papar Ari Fahrial.
Selamat jalan dr. Ibnu Hantoro, SpPD.
Engkau berpulang di saat teguh
memegang amanah menjalankan
pengabdian yang diamanatkan
negara. Duka dan doa kami menyertai
kepergianmu. INTERNIS
halo

KABAR PAPDI

Edisi XXX, Maret 2019 // HALO INTERNIS

53

KABAR PAPDI

RAKERNAS PAPDI 2019

BERSAMA-SAMA BERLAYAR

R

SAMPAI KE TUJUAN

apat Kerja Nasional (Rakernas)
PB PAPDI dan Semua PAPDI
Cabang Tahun 2019 telah
dilaksanakan pada tanggal 2-3
Februari 2019 di Hotel Harris
Vertue Jakarta. Forum ini menjadi
ajang diskusi yang hangat antara PB
PAPDI dan Badan Pengurus Kolegium
Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) dengan
perwakilan dari seluruh unsur-unsur
organisasi PAPDI di pusat maupun
di daerah. Selain perwakilan PAPDI
Cabang, juga hadir perwakilan dari
seluruh Program Studil Ilmu Penyakit di
Indonesia.
Topik-topik yang dibahas menyangkut
rencana strategis (renstra) dan
program kerja PAPDI ke depan,
serta berbagai permasalahan
yang dihadapi para anggota, serta
tantangan-tantangan ke depan yang
membutuhkan langkah antisipasi yang
cepat dan tepat. Persoalan-persoalan
yang ada dirumuskan dan dijabarkan,
untuk kemudian secara bersama
dicarikan jalan keluar yang terbaik dan
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memungkinkan untuk dilakukan.
Salah satu materi pembahasan yang
dinanti peserta rakernas adalah
tentang “Sistem Rujukan” di era
Jaminan Kesehatan Nasional. Sistem
Rujukan ini ada yang berbenturan
dengan kepentingan para dokter
sebagai ujung tombak pelayanan
kesehatan di lapangan.
Untuk memberikan gambaran utuh
tentang persoalan Sistem Rujukan
ini dan solusi yang dapat ditempuh,
PB PAPDI selaku penyelenggara
mengundang dua narasumber
untuk berbicara pada sesi awal
rakernas. Mereka adalah dr. Tri Hesty
Widyastoeti, SpP, MPH (Direktur
Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Kementerian Kesehatan RI) dan dr.
Noor Arida Sofiana, MBA (Koordinator
Bidang Pengembangan Pembiayaan
Kesehatan dan JKN, Pengurus Besar
Ikatan Dokter Indonesia).
Tri Hesty Widyastoeti memaparkan
materi tentang “Sistem Rujukan dan
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Pelayanan Kesehatan”. Sedangkan
Noor Arida Sofiana membahas
tentang “Dampak Sistem Rujukan
terhadap Pelayanan Kesehatan.” Inti
dari pembahasan dua narasumber ini
adalah Sistem Rujukan yang diterapkan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan sekarang, yang
mengacu pada Perdijampel BPJS
Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014,
memang banyak bermasalah. Contoh,
regulasi yang berlaku menyebabkan
terjadi penumpukan pasien di rumah
sakit tipe D, sehingga rumah sakit
tipe A dan B kekurangan pasien.
Para dokter, khususnya internis, juga
merasakan dampaknya. Seperti, ada
batasan-batasan dalam memberikan
pelayanan kepada pasien, sehingga
kompetensi internis seakan “dikebiri”.
Kiranya, regulasi yang terkait
dengan Sistem Rujukan ini perlu
diharmonisasi, dengan melibatkan
organisasi profesi kesehatan, seperti
IDI dan PAPDI, selaku pihak yang
akan menjalankannya di lapangan.

KABAR PAPDI

Ketua Umum PB PAPDI, dr Sally Aman Nasution,
SpPD, K-KV, FINASIM, FACP

Ketua Umum PB PAPDI, dr Sally Aman
Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP
mengatakan, PAPDI akan melakukan
advokasi dengan pihak BPJS terkait
masalah Sistem Rujukan ini, terutama
dalam menentukan kompetensi
internis. Bahwa yang seyogyanya yang
menentukan kompetensi seorang
internis tersebut adalah pihak PAPDI,
dalam hal ini KIPD, bukan diatur
oleh pihak lain. “Insya Allah dalam
kepengurusan periode ini bisa kita
laksanakan,” ujar Sally.

ASAM LAMBUNG NAIK
Di penghujung acara Rakernas PB
PAPDI dan Semua PAPDI Cabang Tahun
2019, Sekretaris Jenderal PB PAPDI,
dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM,
FACP, FICA menyebutkan sepanjang
Rakernas berlangsung kalimat favorit
yang sering muncul dalam forumforum diskusi adalah “Asam Lambung
Naik”. Kalimat ini pertama kali
diutarakan oleh Ketua Umum Kolegium
Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), dr. Irsan
Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM sebagai
ungkapan banyaknya tantangan yang

Dua narasumber dr. Tri Hesty Widyastoeti, SpP, MPH (kedua dari kanan), dari Kemenkes
RI dan dr. Noor Arida Sofiana, MBA, dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

dihadapi oleh PB PAPDI dan KIPD
periode kepengurusan 2010-2021 ini.
Mulai dari hal yang berkaitan dengan
kompetensi sampai urusan regulasi.
Semua membutuhkan pemikiran dan
tindakan yang nyata.
Eka menghimbau agar semua unsur
PAPDI bersatu mewujudkan visi misi
organisasi. Segala tantangan itu akan

dapat dihadapi dan ditaklukan dengan
semangat dan kerja sama yang kuat
dari segenap keluarga besar PAPDI. “PB
PAPDI, Cabang, Kolegium, Seminat,
Prodi, semua bersatu. Jangan seperti
buih dilautan yang mudah hilang
terkena riak. Tapi jadilah seperti kapal
besar yang membawa kita semua
berlayar sampai ke tujuan,” ucap Eka.
halo

INTERNIS
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Galeri Rakernas PB PAPDI dan
Semua PAPDI Cabang Tahun 2019
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Galeri Rakernas PB PAPDI dan
Semua PAPDI Cabang Tahun 2019
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SIMPOSIUM PAPDI FORUM

WASPADA

DEMAM BERDARAH!

KLB Penyakit Demam Berdarah kembali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Korban
jiwa sudah lebih dari 200 orang. Masyarakat diminta waspada. Mengendalikan
populasi vektor DBD, merupakan cara terbaik mencegah penyakit ini.

S

eakan sudah menjadi hal yang
rutin, setiap musim hujan
tiba, Indonesia dilanda wabah
penyakit demam berdarah
dengue (DBD). Dan ini terjadi
di semua provinsi, dari Aceh hingga
Papua. DBD di Sebetulnya kasus DBD
Indonesia ditemukan sepanjang tahun,
namun angka kejadiannya meningkat
tajam di saat musim hujan.
Data yang dihimpun Kementerian
Kesehatan RI per tanggal 18 Februari
2019 mencatatkan kasus DBD
dilaporkan terjadi di 34 provinsi
dengan kejadian sebanyak 22.473
kasus. Setidaknya 420 kabupaten
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menunjukkan trend DBD yang
meningkat. Daerah yang telah
menyatakan Kejadian Luar Biasa
(KLB) dengan W1 (laporan wabah)
di antaranya Kabupaten Kapuas
(Kalimantan Tengah), Kota Kupang
(Nus Tenggara Timur), Kabupaten
Manggarai Barat (Nusa Tenggara
Timur), Kabupaten Ponorogo (Jawa
Timur), Kota Manado (Sulawesi Utara),
dan Kabupaten Paser (Kalimantan
Timur), dan Kabupaten Lampung Utara
(Lampung).
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
(DKI) Jakarta, termasuk wilayah
yang mempunyai trend tinggi kasus
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suspect dengue. Pada tahun 2018 di
DKI Jakarta tercatat 2947 kasus DBD.
Incidence Rate (IR) 28.15 per 100.000
penduduk dengan tingkat kematian
sebesar 0,07 persen. Sekarang ini,
terutama di bulan Februari-Maret
2019, Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun
sudah menetapkan status waspada
terhadap DBD, karena per tanggal 27
Januari 2019 menunjukkan sebanyak
613 warga DKI Jakarta dinyatakan
terkena DBD. Angka kematian akibat
DBD secara nasional hingga 18 Februari
2019 mencapai 201 jiwa.
Sangatlah penting untuk mengenali
cara mencegah dan mengenali

KABAR PAPDI
penyakit DBD agar angka morbiditas
dan mortalitas akibat DBD tidak terus
bertambah. Karena itu Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia (PB PAPDI) cq. Bidang
Humas, Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat, melalui wadah kegiatan
simposium PAPDI Forum mencoba
membantu dan menjelaskan kepada
masyarakat tentang pemahaman
seputar Demam Berdarah Dengue
(DBD), dengan menyelenggarakan
simposium yang bertema “Waspada
Demam Berdarah”. Kegiatan ini
dilaksanakan pada Hari Senin tanggal
25 Februari 2019 di Hotel Ibis, Senen,
Jakarta. Tujuannya untuk memberikan
informasi tentang pencegahan, deteksi
dini, dan penanganan DBD yang
tepat kepada masyarakat sehingga
diharapkan dapat mengurangi angka
kesakitan dan kematian karena
demam berdarah.
Simposium PAPDI Forum ini
menghadirkan dua narasumber,
yakni dr. Adityo Susilo, SpPD, K-PTI,
FINASIM (Konsultan Penyakit Dalam
dibidang Penyakit Tropik Infeksi) dan
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid (Direktur
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik,
Kementerian Kesehatan RI. Acara
dipandu oleh dr. Wismandari, SpPD,
K-EMD, FINASIM selalu koordinator
kegiatan PAPDI Forum, dan dibuka
secara resmi oleh Sekretaris Jenderal
PB PAPDI, dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV,
FINASIM, FACP, FICA. Simposium
dipimpin oleh moderator dr. Nadia Ayu
Mulansari, SpPD, K-HOM, FINASIM
(Ketua Bidang Humas, Publikasi dan
Pengabdian Masyarakat PB PAPDI).

KENALI GEJALA DBD
Pembicara pertama, dr. Adityo Susilo,
SpPD, K-PTI, FINASIM membawaka
topik “Waspada dan Kenali DBD secara
Dini”. Penyakit infeksi demam berdarah
dengue (DBD) yang disebabkan
oleh virus Dengue yang menyebar
melalui nyamuk Aedes aegypti betina.
Umumnya gejala muncul setelah 4-7
hari digigit oleh nyamuk yang terinfeksi
virus dengue, atau bisa juga paling
lambat gejala muncul 2 minggu setelah
digigit nyamuk.
Gejala umumnya terjadi selama
5-7 hari. Penderita akan merasakan
demam disertai dengan nyeri kepala,

nyeri di belakang mata, nyeri sendi
dan otot, merasa lemas, ruam, mual,
muntah, diare, batuk, nyeri tenggorok,
pilek, mata merah, atau kelenjar getah
bening yang membesar. Anak-anak
dan remaja muda umumnya jarang
merasakan gejala yang berat. Gejala
DBD yang berat termasuk nyeri perut
hebat, mudah memar, muntah darah,
mimisan, buang air besar warna hitam,
atau kejang.
Adityo menjelaskan perjalanan
penyakit DBD yang berlangsung sekitar
10 hari. Pada hari 1-3 atau 4, virus
dengue masuk ke dalam tubuh, dan
tubuh bereaksi dengan munculnya
demam tinggi. Gejala-gejala yang
serba tidak enak dirasakan pada
fase ini. Pada hari ke 3-6 keluhan
membaik, tetapi tubuh masih terasa
letih. Namun, justru fase inilah yang
disebut fase kritis karena bisa terjadi
perdarahan. “Justru pada saat keluhan
membaik, kerusakan pembuluh darah
sudah berat, makanya disebut fase
kritis yang berlangsung sekitar 2-3
hari,” tutur Adityo. Nah, pada hari
ke7-10, disebut fase penyembuhan.
Perlahan trombosit akan naik dengan
sendirinya.
Yang dikhawatirkan dari DBD adalah
terjadinya komplikasi, dimana virus
menyerang pembuluh darah sehingga
menyebabkan pembuluh darah
bocor dan cairan dalam pembuluh
darah merembes keluar. Ini bisa
mengakibatkan syok, tekanan darah
turun. Trombosit darah juga turun
karena terpakai untuk menutupi
kerusakan jaringan pembuluh darah
yang rusak. “Kalau trombosit turun,
bisa terjadi perdarahan,” kata Adityo.

WHO telah menetapkan kriteria
diagnosis dengue yang menunjukkan
derajat penyakit dari ringan sampai
berat.
1.

Demam Dengue.
Pasien mengalami demam
mendadak (akut) yang tinggi.
Kemudian terdapat minimal
satu manifestasi perdarahan.
Terjadi trombositopenia (jumlah
trombosit <100.000/ml)

2.

Demam Berdarah Dengue (DBD)
Mencakup seluruh tanda
yang dialami Demam Dengue,
ditambah dengan ditemukannya
minimal satu tanda-tanda
kebocoran plasma.

3.

Dengue Shock Syndrome (DSS)
Mencakup seluruh gejala pada
Demam Dengue dan Demam
Berdarah Dengue (DBD), dengan
kondisi perdarahan di banyak
tempat. DSS termasuk kategori
berat. Pasien harus diawasi secara
ketat di Intensice Care Unit (ICU)
dengan tingkat keberhasilan
pengobatan sekitar 20 persen.

Menurut Adityo, dalam pengobatan
DBD, yang utama dilakukan adalah
adalah pemberian cairan, dengan
minum minimal 2-2,5 liter/hari.
Asupan cairan yang cukup dapat
membantu peningkatan jumlah
trombosit di dalam darah, sehingga
tidak terjadi syok atau perdarahan
berat. Kemudian, pasien harus
banyak istirahat dan meminum obat
antipiretik (penurun panas). Dokter
harus memantau ketat tekanan darah,
hematokrit, demam, jumlah leukosit
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dr. Wismandari, SpPD, K-EMD, FINASIM.
dr. Adityo Susilo, SpPD, K-PTI, FINASIM
Sekjen PB PAPDI, dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, FICA.
dr. Nadia Ayu Mulansari, SpPD, K-HOM, FINASIM (kiri)

dan trombosit, tingkat kesadaran, dan
diuresis. Dan penting pula mengawasi
munculnya tanda-tanda bahaya.

3M PLUS & JUMANTIK
Pembicara kedua, dr. Siti Nadia Tarmizi,
M.Epid, membahas topik “Peran
Pemerintah Dalam Pengendalian
Penyakit Demam Berdarah”. Menurut
Siti Nadia, ada beberapa cara yang
dapat dilakukan untuk mencegah DBD.
Tapi, yang utama dilakukan adalah
mengendalikan nyamuk Aedes Aegypti.
Siklus hidup demam dengue mencakup
telur (selama 1-2 hari), larva atau
jentik nyamuk (selama 5-7 hari),
pupa selama (1-2 hari), serta nyamuk
dewasa. Telur dengue sulit diberantas
karena berukuran sangat kecil (1/30
koin 500 rupiah) dan dapat ditemukan
dimanapun baik tempat kering
maupun lembab. Larva atau jentik
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nyamuk adalah populasi yang dapat
dilihat dengan kasat mata. Jentik
nyamuk dengue hanya ditemukan di
air bersih yang tidak mengalir. Pada
fase ini merupakan fase utama untuk
dibasmi karena tempat hidup terbatas
dan mudah ditemukan.
Fase selanjutnya adalah pupa. Apabila
ditemukan pupa berarti tempat
tersebut sudah tidak dibersihkan
lebih dari 1 minggu. Setelah 1-2 hari
pupa akan menjadi nyamuk dewasa.
Nyamuk Aedes aegypti merupakan
nyamuk yang aktif pada pagi dan
sore hari dengan jarak terbang + 100
meter. Umurnya 14 hari hingga 3
bulan. Alasan utama nyamuk Aedes
aegypti mengambil darah adalah untuk
berkembang biak. Sekali bertelur
bisa mengeluarkan 100-300 butir
dan setelah bertelur 2-3 kali, nyamuk
betina akan mati.
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Siti Nadia menjelaskan induk nyamuk
dapat menularkan virus dengue
kepada anaknya. Telur nyamuk Aedes
aegypti dapat bertahan selama enam
bulan, sekalipun dalam keadaan sudah
mengering. Di musim hujan, telur
nyamuk dapat menetas hanya dalam
tempo dua hari. Nyamuk kecil yang
baru menetas membawa virus dengue
yang ditularkan oleh induknya.
Selama ini di tengah masyarakat
dilakukan fogging sebagai upaya
pemberantasan nyamuk dewasa.
Namum umumnya ini tidak efektif,
karena sebagian besar nyamuk Aedes
aegypti berkembang biak di dalam
rumah. Bentuk utama yang dapat
dilakukan untuk mencegah DBD
adalah menerapkan Pemberantasan
Sarang Nyamuk (PSN). Untuk itu,
menurut Siti Nadia, pemerintah
sudah menggaungkan gerakan “PSN
3M Plus” dan “Gerakan Satu Rumah

KABAR PAPDI
Satu Jumantik (G1R1J)” kepada
warga masyarakat. Gerakan ini
disosialisasikan dengan Surat Edaran
Menteri Kesehatan nomor PM.01.11/
Menkes/591/2016.

karena terkait dengan durasi hidup
jentik nyamuk Aedes aegypti. Gerakan
tersebut diulang setidaknya setiap 5-7
hari karena terkait dengan durasi hidup
jentik nyamuk Aedes aegypti.

Gerakan PSN 3M Plus berarti selain
melakukan kegiatan 3M (Menutup,
Menguras, dan Mengubur), warga
diminta juga melakukan hal-hal lain
yang bisa mengambat perkembangan
nyamuk, seperti:

Sementara melalui Gerakan Satu
Rumah Satu Jumantik diharapkan
dalam setiap rumah terdapat
satu orang anggota keluarga yang
berperan sebagai Juru Pemantau
Jentik (Jumantik). Para Jumantik
ini selain mengamati munculnya
populasi jentik-jentik nyamuk di
rumah, juga diharapkan menjadi
agen perubahan, yang mengajak
masyarakat sekitarnya untuk bersamasama menjaga kebersihan lingkungan
dan waspada terhadap gejala-gejala
penyakit DBD. “Populasi nyamuk harus
dikendalikan. Kita tidak boleh lengah.
(Selama ini) kekurangan terjadi di sisi

mengganti air vas bunga atau tempat
minum burung seminggu sekali;
memperbaiki saluran dan talang air
yang tidak lancar/rusak; memelihara
ikan pemakan jentik di kolam/bak-bak
penampungan air; dan menghindari
kebiasaan menggantung pakaian
dalam kamar. Gerakan tersebut juga
perlu diulang setidaknya setiap 5-7 hari

pemberatasannya,” ujar Siti Nadia
mengingatkan.
Para peserta yang sebagian besar
merupakan para Jumantik, terlihat
antusias mengikuti PAPDI Forum ini.
Mereka pun aktif bertanya dalam
sesi tanya jawab. Besar harapan
para peserta Simposium PAPDI
Forum bisa menjadi agent of change
yang membawa perubahan dalam
masyarakat bagaimana memerangi
nyamuk penyebab demam berdarah.
Harapan ini diutarakan Eka Ginanjar
di awal acara. “Kami berpesan kepada
yang hadir, tolong sampaikan lagi ilmu
dan pengetahuan yang didapatkan
dalam kegiatan ini kepada masyarakat
disekitarnya, agar menjadi bola
salju dan amal jariah bagi bapak ibu
sekalian,” tutur Eka.

TANDA-TANDA BAHAYA DBD
Bila ditemukan tanda bahaya berikut, harus lebih hati-hati
karena terdapat kemungkinan berkembang menjadi Dengue
berat.
• Nyeri perut
• Muntah hebat
• Akumulasi cairan yang ditemukan secara klinis

•
•
•
•

Perdarahan mukosa
Letargi
Hepatomegali > 2 cm
Peningkatan Hematokrit, disertai dengan penurunan
trombosit secara progresif

DERAJAT DEMAM BERDARAH DENGUE

a.
b.

Bukti-bukti kebocoran plasma: Peningkatan hematokrit dan tanda-tanda klinis kebocoran plasma, misalnya efusi
pleura atau asites.
Contohnya peteki, memar, atau perdarahan mukosa / saluran cerna.
Ngo, N.T., Cao Xuan, T.P., Kneen, R., et al. Acute Management of Dengue Shock Syndrome: A Randomized Double-Blind Comparison
of 4 Intravenous Fluid Regimens in the First Hour. CID 2001;32:204-13.
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Ketua Umum PB PAPDI, dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV FINASIM, FACP.
membuka secara resmi PIN XVI PB PAPDI.

PIN XVI PB PAPDI

UPDATE ILMU

MENYONGSONG MEA 2020

P

engurus Besar Perhimpunan
Dokter Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia (PB PAPDI)
bekerja sama dengan PAPDI
Cabang Sumatera Utara telah
sukses menyelenggarakan Pertemuan
Ilmiah Nasional (PIN) ke XVI PB
PAPDI. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 2-4 November 2018 di Hotel
JW Marriott Medan dengan tema
“Update in Diagnostic Procedures
and Treatment in Internal Medicine:
Towards Evidence Based Competency”.
Acara PIN XVI ini dibuka oleh Ketua
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Umum PB PAPDI, dr. Sally Aman
Nasution, SpPD, K-KV FINASIM, FACP.
Sally mengingatkan bahwa tahun 2020
nanti akan masuk era Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA), dimana dokter
dari negara lain akan masuk dengan
bebas ke Indonesia. Karenanya para
dokter di Indonesia, khususnya Dokter
Spesialis Penyakit Dalam, harus siap
bersaing dengan dokter-dokter asing.
PB PAPDI menjadikan kegiatan
Pertemuan Ilmiah Nasional (PIN)
sebagai wadah untuk membantu
para anggotanya menambah ilmu
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dan wawasan di bidang Penyakit
Dalam, sehingga kelak mereka
siap dan tetap dapat eksis dalam
menjalankan profesinya di era MEA
nanti. Karenanya, materi PIN XVI PB
PAPDI ini lebih banyak difokuskan pada
topik-topik yang berkaitan dengan
kebutuhan para internis di lapangan.
Menurut Ketua Panitia PIN XVI PB
PAPDI, dr. Edy Rizal Wahyudi, SpPD,
K-Ger, FINASIM, pada PIN XVI PB PAPDI
ini terdapat kuliah umum dan 12
simposium, serta 63 workshop yang
semuanya untuk meng-update ilmu di

KABAR PAPDI
1

2

Foto 1,2 & 3: Suasana workshop PIN XVI PB PAPDI di
RSUP H. Adam Malik Medan.

3

Suasana workshop PIN XVI PB PAPDI di Hotel JW Marriot Medan.

bawah bidang keilmuan Penyakit Dalam.
Beberapa topik terkini di antaranya
adalah mengenai Tromboemboli Vena,
Hepatitis B, Terapi Hipertensi, Tatalaksana
Penyakit Kardiovaskular, Diabetes Melitus,
Transplantasi, Terapi Paliatif, Kelainan
Hematologi, Tatalaksana Ventilator, dan
Nutrisi Parenteral.
Pertemuan Ilmiah Nasional merupakan
kegiatan rutin yang diselenggarakan PB
PAPDI setiap tahun. Rencananya, PIN XVII
PB PAPDI berikutnya akan diselenggarakan
di Surabaya pada tanggal 4-6 Oktober
2019. Ini merupakan momen penting
bagi para internis di seluruh Indonesia
untuk menimba ilmu. Berbagai wawasan
terbaru di lingkup bidang Penyakit Dalam
akan dibagikan disini. Informasi lanjut
mengenai PIN XVII PB PAPDI di Surabaya
dapat dilihat pada website resmi PB PAPDI
(www.papdi.or.id). INTERNIS

Suasana simposium PIN XVI PB PAPDI di Medan yang diikuti peserta dari beberapa daerah.

halo
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Emergency in Internal Medicine (EIMED)

KURSUS KEGAWATDARURATAN

PENYAKIT DALAM

B

adan Khusus Emergency in
Internal Medicine (EIMED) PB
PAPDI terus menyebarluaskan
ilmu dan pengalaman di
bidang kedawatdaruratan
penyakit dalam ke kalangan dokter
umum, khususnya dokter jaga di
instalasi gawat darurat (IDG) rumah
sakit-rumah sakit di berbagai daerah
Indonesia, melalui kegiatan-kegiatan
kursus atau pelatihan yang digelar di
beberapa kota.
Pada tanggal 23-25 November 2018
diadakan kursus EIMED di Hotel
Aston Palembang, Sumatera Selatan.
Pesertanya berjumlah 13 dokter umum
yang berasal dari wilayah Sumatera
Selatan, Lampung dan Kalimantan
Selatan. Acara dibuka oleh Ketua
Badan Khusus EIMED PB PAPDI dr.
Muhadi, SpPD, K-KV, FINASIM, M.Epid.
Adapun yang bertindak sebagai
instruktur pada pelatihan tersebut
adalah dr. Muhadi, SpPD, K-KV,
FINASIM, M.Epid, dr. Yulianto Kusnadi,
SpPD, K-EMD, FINASIM, dan dr. Erwin
Sukandi, SpPD, K-KV, FINASIM.
Kursus serupa juga diadakan di Bali,
tepatnya di Hotel Prime Plaza Sanur
pada tanggal 30-2 Desember 2018.
Pesertanya 25 orang dokter umum
yang berasal dari Surabaya, Gowa,
Denpasar, Nusa Tenggara Barat,
Banjarmasin, Samarinda, Kupang,
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Lampung, Jakarta, Jember dan Maluku
Tengah. Kursus EIMED di Bali ini
menghadirkan tiga orang instruktur,
yaitu dr. Arif Mansjoer, SpPD, K-KV,
FINASIM, KIC, M.Epid, dr. IGP Suka
Aryana, SpPD, K-Ger, FINASIM, dan dr.
I Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan,
SpPD.
Kursus EIMED berikutnya diadakan
di Surabaya tanggal 14-16 Desember
2018, berlokasi di Hotel Harris
& Convention Gubeg Surabaya.
Pesertanya 21 dokter umum dari
Surabaya, Banyuwangi, Sulsel, Kaltim,
Banten, Gorontalo, Semarang,
Bandung, Kalimantan Barat, dan
Sulawesi Tengah. Materi pelatihan
disampaikan oleh 3 orang instruktur,
yaitu dr. Muhadi, SpPD, K-KV, FINASIM,
M.Epid, dr. Herikurniawan, SpPD, dan
Dr. dr. S. Ugroseno Yudho Bintoro,
SpPD, K-HOM, FINASIM.
Selanjutnya, Kursus EIMED
dilaksanakan tanggal 11 - 13
Januari 2019 di Hotel Harris Jakarta.
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Pesertanya berjumlah 40 orang dokter
umum. Materi-materi yang diajarkan
antara lain: Perdarahan Saluran Cerna,
Syok, Nyeri Dada, Sesak Napas, dan
Reaksi Alergi.
Peserta dibagi ke dalam dua kelas. Tiga
orang Instruktur mengajar di kelas A ,
yaitu Dr. dr. Andhika Rachman, SpPD,
K-HOM, FINASIM; dr. Adityo Susilo,
SpPD, K-PTI, FINASIM; dan dr. Hadiki
Habib, SpPD. Adapun di kelas B adalah
dr. Muhadi, SpPD, K-KV, FINASIM,
MEpid; dr. Ceva W. Pitoyo, SpPD, K-P,
FINASIM, KIC; dan dr. Maruhum Bonar
H. Marbun, SpPD, K-GH, FINASIM.
Selanjutnya Kursus EIMED akan
diadakan pula di kota-kota lain. Bagi
yang berminat mengikuti Kursus EIMED
diharapkan segera mendaftar, karena
pada setiap sesi pelatihan jumlah
peserta terbatas. Informasi tentang
Kursus EIMED dapat dilihat di website
resmi PB PAPDI (www.papdi.or.id). INTERNIS
halo
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Kursus EIMED tanggal, 30 November - 2 Desember 2018
di Prime Plaza Sanur Hotel

Kursus EIMED SURABAYA, tanggal 14-16
Desember 2018 di Harris Convention

Kursus EIMED tanggal 23-25 November 2018 di Hotel Aston Palembang.

Kursus EIMED tanggal 30 November - 2 Desember 2018 di
Prime Plaza Sanur Hotel

Kursus EIMED SURABAYA, tanggal 14-16
Desember 2018 di Harris Convention

Kursus EIMED tanggal 23-25 November 2018 di Hotel Aston Palembang.
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PENYERAHAN DONASI PAPDI PEDULI

UNTUK KORBAN GEMPA PALU

P

engurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) menyerahkan
secara simbolis bantuan dari PAPDI untuk
penanganan korban gempa Palu dan sekitarnya.
Bantuan ini diserahkan kepada tokoh masyarakat
dan warga setempat pada hari Jumat, 18 Januari 2019
di lokasi Hunian Sementara (HUNTARA) Banua Petobo,
Sulawesi Tengah.
Bantuan dari PAPDI ini digunakan untuk:

Ketua umum dan Sekjen PB PAPDI berfoto bersama anak-anak
korban gempa Palu.
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•
•
•

Pembuatan 108 unit dapur di Huntara Banua Petobo
Bantuan pengadaan 100 unit kasur
Bantuan pengadaan 15 unit instalasi tandon air

KABAR PAPDI
• Perbaikan Masjid
• Perbaikan Gereja
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum
PB PAPDI, dr. Sally Aman Nasution,
SpPD, K-KV, FINASIM, FACP didampingi
oleh Sekretaris Jenderal PB PAPDI, dr.
Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM,
FACP, FICA dan Ketua Bidang Humas,
Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
PB PAPDI, dr. Nadia Ayu Mulansari,

SpPD, K-HOM, FINASIM, serta Ketua
PAPDI Cabang Sulawesi Tengah,
dr. Arfan Sanusi, SpPD, FINASIM.
Pengurus Besar PAPDI bersama tokoh
masyarakat juga berkeliling melihat
proses pembangunan yang sedang
berlangsung di lokasi Huntara Banua
Petobo.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
dibantu berbagi pihak, berupaya

menyiapkan sekitar 1.200 hunian
sementara yang tersebar di beberapa
titik, di antaranya berlokasi di Duyu,
Pengawu, Silae, Tipo, Tipo A, Buluri,
Watusampu, Petobo, Kawatuna, dan
Talisevalagune. Hunian sementara
ini dibangun sembari menunggu
pembangunan hunian tetap rampung
yang pembangunannya memakan
waktu sekitar 2 tahun. INTERNIS
halo

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Ketua Umum
PB PAPDI (foto kiri) dan Sekjen PB PAPDI (foto kanan).

UNGKAPAN TERIMA KASIH

D

alam acara Rakernas PB PAPDI dan Semua PAPDI
Cabang (2 Februari 2019), dr. Arfan Sanusi, SpPD,
FINASIM selaku Ketua PAPDI Cabang Sulawesi Tengah
menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada segenap
Keluarga Besar PAPDI yang memberikan perhatian, bantuan,
dan dukungan bagi masyarakat Palu, Sigi, dan Dongalla yang
terkena musibah.
“Pada kesempatan yang baik ini saya perlu mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua PB PAPDI
beserta jajaran pengurus dan para Ketua Cabang dan semua
anggota yang telah memberikan empati dan dukungan, baik
moril maupun materil.
Saya juga mewakili IDI Wilayah dan Pemerintah Sulawesi
Tengah. Alhamdulillah kami sudah mulai bangkit dan kondisi
sudah berjalan hampir seperti sediaka kala, walaupun masih
ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Adapun
donasi yang disampaikan kepada kami, pada tahap pertama
kami peruntukkan untuk logistik dan layanan kesehatan.

Kemudian kami membuat pos-pos
pelayanan di tenda-tenda bersama
tentara. Sekarang program dari
PAPDI yang jumlahnya cukup
besar itu masih berlanjut.
Dana yang masih tersisa
rencananya akan
terus kami gunakan
untuk membantu
masyarakat di
Sulawesi Tengah,
Palu, Sigi, dan
Donggala” tutur
INTERNIS
Arfan. halo

dr. Arfan Sanusi, SpPD, FINASIM
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Pemotongan tumpeng oleh
dr. Sally Aman Nasution, SpPD,
K-KV, FINASIM, FACP sebagai
tanda peresmian Rumah PAPDI
yang baru.

TASYAKURAN HUT PAPDI &

PERESMIAN RUMAH PAPDI

T

anggal 16 November 2018
lalu merupakan hari yang
istimewa bagi Perhimpunan
Dokter Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia (PAPDI).
Pada hari itu PAPDI genap berusia 61
tahun. Segenap Pengurus Besar PAPDI
dan beberapa perwakilan pengurus
PAPDI Cabang berkumpul mengadakan
tasyakuran. Istimewanya, tasyakuran
digelar bersamaan dengan peresmian
markas besar PAPDI yang diberi nama
“Rumah PAPDI”.
Acara Tasyakuran HUT PAPDI dan
Peresmian Rumah PAPDI dibuka oleh
Sekretaris Jenderal PB PAPDI, dr. Eka
Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP,
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FICA. Kemudian dilanjutkan dengan
sambutan oleh Ketua Umum PB PAPDI,
dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV,
FINASIM, FACP dan Ketua Umum
Kolegium IPD, dr. Irsan Hasan, SpPD,
K-GEH, FINASIM.
Hadir pula pada acara ini para mantan
Ketua Umum PB PAPDI, yaitu Prof.
dr. Slamet Suyono, SpPD, K-EMD,
FINASIM, Prof. Dr. dr. Idrus Alwi, SpPD,
K-KV, FINASIM, FACC, FESC, FAPSIC,
FACP, dan Prof. Dr. dr. Aru W. Sudoyo,
SpPD, K-HOM, FINASIM, FACP.
Pada puncak acara, semua hadirin
menyaksikan pemotongan kue tart
berbentuk Logo PAPDI oleh dr. Irsan
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dan pemotongan nasi tumpeng
bersusun lima tingkat oleh dr. Sally.
Hidangan ini dinikmati bersama-sama
dengan suasana gembira dan bahagia.
Sekilas tentang Rumah PAPDI.
Bangunan ini berlokasi di Jalan
Salemba I no 22 C-D Senen, Jakarta
Pusat. Disinilah Sekretariat PB
PAPDI dan BP KIPD berada. Terdiri
dari bangunan 4 lantai. Dilengkapi
dengan fasilitas lift dan ruang rapat
berukuran besar maupun kecil, yang
memudahkan para anggota PB PAPDI
mengadakan rapat atau pertemuan
untuk kepentingan dan kemajuan
organisasi. INTERNIS
halo
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Lobby Rumah PAPDI.
Ruang Rapat 1.

Sambutan dari Ketua Umum Kolegium Ilmu Penyakit
Dalam (KIPD), dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM

Rapat bersama dengan Dewan Pertimbangan. PB
PAPDI tanggal 12 Maret 2019.

Ruang sekretariat PB PAPDI & KIPD.
Ruang Rapat 2.

Ketua Umum PB PAPDI, dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV,
FINASIM, FACP memberikan potongan tumpeng kepada Prof.
Idrus Alwi.

Foto bersama pengurus PB PAPDI dan BP KIPD
setelah peresmian Rumah PAPDI.
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Dr. dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI, FINASIM

Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi,
SpPD, K-AI, FINASIM FACP

VACCINOLOGY TRAINING

S

atgas Imunisasi Dewasa PB
PAPDI mengadakan kegiatan
Vaccinology Training pada
Sabtu, tanggal 20 Oktober
2018 di Gedung Cimandiri
One, Jakarta Pusat. Kegiatan ini
bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan para pakar dan petugas
kesehatan di Indonesia tentang
perkembangan terbaru Penyakit yang
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Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
dan inovasi vaksin. Selain itu juga
ditujukan untuk penguatan kompetensi
dokter umum dan dokter spesialis di
bidang imunisasi untuk orang dewasa.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Satgas
Imunisasi Dewasa PB PAPDI, Prof. Dr.
dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD, K-AI,
FINASIM, FACP didampingi oleh
Dr. dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI,
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FINASIM sebagai Ketua Pelaksana
acara Vaccinology Training. Kegiatan
berlangsung dari pukul 08.30 - 16.00
WIB, dihadiri sekitar 70 orang peserta.
halo

INTERNIS
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Website Baru Papdi
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) kini memiliki website
baru dengan alamat papdi.or.id. Selain tampilannya lebih menarik, kontennya juga lebih
beragam.
Pada website baru ini, rekan-rekan sejawat dapat mengikuti perkembangan berita
dan dokumentasi seputar kegiatan PAPDI dan mengakses jurnal-jurnal di bidang Ilmu
Penyakit Dalam, serta terdapat pula konten tentang Ensikpledi Penyakit. Selamat
mengeksplor website baru PAPDI.

Pb Papdi

Pbpapdi

@pbpapdi
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AGENDA

AGENDA KEGIATAN ILMIAH

BIDANG ILMU PENYAKIT DALAM
Tahun 2019
NO

TANGGAL

1.

6 - 7 April 2019

The Jakarta 7th International
Chest & Critical Care
Internal Med

2.

3 - 4 Mei 2019

DUGeM
(Denpasar Update in
Gastroenterology-Hepatology )

Harris Hotel, Kuta
Bali

SEKRETARIAT
Divisi Gastroentero Hepatologi
Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam
FK UNUD/RSUP Sanglah
Jl. Diponegoro, Denpasar Bali
Telp. 0361 – 244177
Fax. 0361 - 244177
Emai: gashep_dps@yahoo.co.id

3.

22 - 23 Juni 2019

Riau Internal Medicine Meeting
(RIMM) VII 2019

Hotel Pangeran
Pekanbaru

SEKRETARIAT
RSUD Arifin Achmad, Provinsi Riau
Gedung Irna Medical,
Ruangan Kenangan Lt. 2
Telp/Fax: 0761 – 856797
CP. Deby Wira Sari: 0812 6866 3168
Masrial: 0822 8846 8643

4.

28 - 30 Juni 2019

Jogja Hepatitis Forum 2019

Royal Ambarrukmo
Hotel Yogyakarta

SEKRETARIAT
Bagian Penyakit Dalam RSUP Sardjito
Jl. Kesehatan 1 Sekip, Yogyakarta
Telp. 0274 – 553119, 587333 psw 316
Fax. 0274 – 553120
Email: gitrss@yahoo.com

5.

12 - 14 Juli 2019

HOPECARDIS
Holistic Approaches in
Cardiovascular Diseases

Ritz Carlton Hotel,
Kuningan

REGISTRASI:
www.hopecardis.org

6..

4 - 6 Oktober 2019

PIN XVII PB PAPDI
Pertemuan Ilmiah Nasional

Hotel Shangri-La
Surabaya

SEKRETARIAT
Rumah PAPDI
Jl. Salemba I No 22 C-D, Senen,
Jakarta Pusat
Telp. 021 – 31928025, 31928026
Call Center: 0816 1748 9717
Website: www.papdi.or.id
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TEMPAT
Fairmont Hotel
Jakarta

PENDAFTARAN
SEKRETARIAT
Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis,
Departemen Ilmu Penyakit Dalam,
Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia
Jl. Diponegoro No, 71 Jakarta
Telp: +6221-31949704
Email: Jakarta.chest@yahoo.com
Cp: Tegar +62898 5930 488
Febriyanti +62856 7197 133

IAU
NG R
CAB
A

BALI
CABANG

CABANGJATIM

CABANGJABAR

INFO CABANG
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INFO CABANG

PAPDI CABANG LAMPUNG

PEDULI & BERBAGI

PADA KORBAN TSUNAMI

S

enin tanggal 24 Desember
2018, PAPDI Cabang Lampung
mengadakan kegiatan sosial
“Peduli dan Berbagi” untuk
membantu korban tsunami
yang berada di Kabupaten Lampung
Selatan. Kegiatan difokuskan pada
Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa
yang merupakan salah satu lokasi
terkena dampak tsunami cukup berat.
Bantuan yang diberikan berupa
bahan makanan, obat-obatan dan
keperluan balita. Sumber dana berasal
dari sumbangan para anggota PAPDI
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Lampung yang bereaksi dengan cepat
berpartisipasi tatkala melihat besarnya
kerusakan yang ditimbulkan tsunami
tersebut.
Tsunami yang melanda Selat Sunda
pada Sabtu 22 Desember 2018 lalu
telah memporak-porandakan wilayah
pesisir Banten dan Lampung Selatan.
Khusus di Lampung Selatan, terdapat
dua kecamatan terkena dampak paling
parah yaitu Kecamatan Kalianda dan
Kecamatan Rajabasa.
Berdasarkan data Badan Nasional
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Penanggualangan Bencana (BNPB),
korban meninggal akibat tsunami di
wilayah Lampung Selatan mencapai
120 jiwa. Sekitar 8.000 orang
mengalami luka-luka dan ribuan orang
lainnya mengungsi. INTERNIS
halo
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PAPDI CABANG SULAWESI TENGGARA

PERINGATAN HARI

DIABETES SEDUNIA

Ketua PAPDI Cabang Sulawesi Tenggara dr. M. Yusuf
Hamra, MSc, SpPD, FINASIM.

Foto Box: penyuluhan kesehatan kepada
komunitas diabetes di Puskesmas Poasia
Kota Kendari.

P

APDI Cabang Sulawesi
Tenggara bekerjasama
dengan PB Persatuan
Diabates Indonesia (PB
Persadia) menyelenggarakan
peringatan Hari Diabetes Sedunia
(World Diabetes Day). World Diabetes
Day jatuh pada tanggal 14 November.
Ini merupakan kampanye global yang
bertujuan meningkatkan kewaspadaan
masyarakat dunia terhadap diabetes,
risiko dan komplikasinya.
Di Sulawesi Tenggara, peringatan
hari diabetes sedunia tahun 2018
dipusatkan di Kota Kendari pada
tanggal 17 November 2018 dengan
berbagai rangkaian acara, mulai dari
kegiatan senam bersama, penyuluhan
kesehatan diabetes, dan sampai
kegiatan ilmiah. Senam bersama

digelar di lapangan Ex MTQ (Tugu
Religi) Kota Kendari yang dihadiri oleh
masyarakat kota kendari. Kegiatan ini
diserangkaian dengan peringatan Hari
Kesehatan Nasional yang jatuh pada
tanggal 12 November.
Dalam rangakaian kegiatan Hari
Diabetes Sedunia ini, PB Persadia
dan Ketua PAPDI Cabang Sulawesi
Tenggara mengadakan penyuluhan
kesehatan kepada komunitas diabetes
di Puskesmas Poasia Kota Kendari. Para
peserta yang hadir antusias menyimak
materi yang disampaikan pembicara.
Kegiatan ilmiah berupa simposium
dan workshop diselenggarakan
di Hotel Grand Clarion Kendari,
diperuntukkan bagi kalangan dokter
umum, dokter spesialis, pengurus
dan anggota PAPDI Cabang Sulawesi
Tenggara serta mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Halu Oleo
(FK UHO). Jumlah peserta simposium
mencapai sekitar 100 orang dan
peserta workshop sekitar 90 orang.

Pada kesempatan ini diadakan juga
kegiatan organisasi, yaitu menetapkan
dr. Haeril Aswar, SpPD, FINASIM yang
merupakan Sekretaris PAPDI Cabang
Sulawesi Tenggara sebagai Ketua
Persadia Cabang Sulawesi Tenggara,
yang dikukuhkan langsung Ketua
Umum PB PERSADIA di Hotel Grand
Clarion Kendari.
Kegiatan peringatan Hari Diabetes
Sedunia di Sulawesi Tenggara
diharapkan dapat rutin diadakan setiap
tahun. Karena ini menjadi wadah yang
positif untuk memberikan edukasi
yang intensif kepada masyarakat
tentang diabetes mellitus. Diharapkan
ke depan Indonesia, khususnya
Sulawesi Tenggara, dapat mencetak
generasi yang bebas diabetes, sehat,
dan produktif. Para diabetisi pun
diharapkan dapat berdampingan
dengan penyakitnya, sehingga
memahami dan mau melakukan pola
hidup yang semestinya dijalankan, agar
tubuh tetap sehat dan kualitas hidup
terjaga.INTERNIS
halo
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RAKERDA PAPDI CABANG BALI

MEMILIH KETUA BARU

dr. I Gusti Putu Suka Aryana, SpPD,
K-Ger, FINASIM

P

erhimpunan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam Indonesia
(PAPDI) Cabang Bali
mengadakan Rapat Kerja
Daerah (Rakerda) pada tanggal
15-16 Desember 2018. Acara ini
diperuntukan sebagai ajang pertemuan
tahunan anggota PAPDI Wilayah
Bali untuk mempererat ikatan tali
persaudaraan antar sesama anggota.
Dalam acara yang bertempat di Rama
Candidasa Resort & Spa ini, selain
berupa family gathering juga diadakan
acara pemilihan Ketua PAPDI Cabang
Bali periode 2018-2021.
Kegiatan hari pertama (15/12/18)
dimulai pukul 15.00 WITA dimulai
dengan pembukaan acara yang
diawali dengan doa, menyanyikan
lagu Indonesia Raya dan Mars PAPDI.
Dalam kata sambutannya, Ketua PAPDI
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Cabang Bali, Dr. dr. Ketut Suega, SpPD,
K-HOM, FINASIM menyampaikan
beberapa patah kata terkait kesan dan
pesan selama menjabat sebagai Ketua
PAPDI Cabang Bali periode 2015-2018.
Selanjutnya, Ketut Suega menunjuk
Presidium untuk memulai pemilihan
Ketua PAPDI Cabang Bali periode
2018-2021. Beberapa calon Ketua
PAPDI yang memiliki suara terbanyak
antara lain: dr. Gede Kambayana,
SpPD, K-R, FINASIM; dr. I Made Susila
Utama, SpPD, K-PTI, FINASIM; dan
dr. I Gusti Putu Suka Aryana, SpPD,
K-Ger, FINASIM. Melalui pemilihan
yang berjalan secara demokratis dan
berdasarkan atas asas musyawarah
mufakat, maka terpilihlah dr. I Gusti
Putu Suka Aryana, SpPD, K-Ger,
FINASIM sebagai Ketua PAPDI Cabang
Bali periode 2018-2021.
Malam harinya, sekitar pukul 19.00
WITA diadakan gala dinner dan
acara hiburan bagi seluruh keluarga
besar PAPDI Cabang Bali yang diiringi
iringan musik oleh RB Band dari
Keluarga Besar Residen Interna (KBRI)
Universitas Udayana Bali. Pada acara
ini juga diselingi oleh perkenalan para
anggota Dokter Spesialis Penyakit
Dalam baru dan Dokter Konsultan
Penyakit Dalam baru, serta perkenalan
anggota PAPDI muda baru di wilayah
Bali. Terdapat pula beberapa kegiatan
yang menyenangkan dan menghibur
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berupa flash mob, kuis berpacu dalam
melodi, kuis tebak kata, kuis tebak
foto, dan kuis tebak isi peti yang diikuti
oleh seluruh peserta.
Hari kedua (16/12/18) lebih bersifat
fun dan kekeluargaan. Berupa aktivitas
kebugaran fisik melalui kegiatan zumba
party, beberapa lomba ketangkasan,
dan lomba kelompok seperti lomba
tarik tambang, lomba lari kelereng
estafet, lomba memasukkan pensil/
paku ke botol berkelompok, lomba voli
berkelompok, lomba bisik-bisik estafet.
Sepanjang kegiatan para peserta
dihibur oleh iringan musik akustik dari
RB Band.
Melalui kegiatan ini diharapkan ke
depannya seluruh keluarga besar
PAPDI Cabang Bali dapat bersatu,
memiliki visi dan misi yang sama
untuk memajukan PAPDI Cabang Bali
serta terciptanya rasa persaudaraan
yang erat bagi seluruh anggota PAPDI
Cabang Bali.
Selamat atas terpilihnya dr. I Gusti Putu
Suka Aryana, SpPD, K-Ger, FINASIM
sebagai Ketua PAPDI Cabang Bali pada
periode 2018-2021, semoga sukses
dalam mengemban tugas sebagai
Ketua PAPDI Cabang Bali yang baru dan
dapat membawa PAPDI Cabang Bali
semakin maju dan sejahtera. Sukses
dan jayalah selalu PAPDI Cabang Bali!
halo

INTERNIS
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PAPDI CABANG RIAU

LEBIH DEKAT

DENGAN MASYARAKAT

T

anggal 16 November 2018
lalu Perhimpunan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam
Indonesia (PAPDI) genap
berusia 61 tahun. PAPDI
Cabang Riau menyambut HUT PAPDI
ini dengan menggelar serangkaian
kegiatan-kegiatan pengabdian
masyarakat, berupa simposium awam
dan pemeriksaan kesehatan gratis
bagi pasien diabetes melitus tipe
2 dan lansia di Panti Jompo Tresna
Werda Khusnul Khotimah. Kegiatan ini
diadakan tanggal 18 November 2018.

kepedulian PAPDI Cabang Riau kepada
masyarakat Riau khususnya. Apalagi
HUT PAPDI ke 61 berdekatan dengan
peringatan Hari Diabetes Nasional. Dan
ini menunjukkan, pihaknya ingin terus
berbagi dan membantu masyarakat
Riau dan Indonesia umumnya.

Simposium awam diselenggarakan
di Gedung Pauh Janggi Gubernur
Riau, dengan dihadiri oleh segenap
Penasehat dan Pengurus PAPDI
Cabang Riau. Dalam sambutannya,
Ketua PAPDI Cabang Riau periode
2015-2018, dr. Wisman Tanjung,
SpPD, FINASIM, menjelaskan kegiatan
ini diselenggarakan sebagai wujud

Yang menggembirakan pula, pada
HUT PAPDI ke 61 ini PAPDI Cabang
Riau telah resmi mendapatkan ketua
baru yang akan menjalankan tugas
selama lima tahun ke depan. Terpilih
dr. Juwanto W, SpPD, K-KV, FINASIM
sebagai Ketua PAPDI Cabang Riau
periode 2018-2021. ‘’Kami berharap
dengan kepemimpinan Ketua PAPDI

‘’Tadi pagi selain kami memberikan
edukasi tentang kesehatan dan
penyakit diabetes kami juga
memberikan pelayanan kesehatan
gratis bekerja sama dengan Klinik
Prodia,’’ ucap Wisman Tanjung, dikutip
dari riau.co.

Riau yang baru, periode 2018-2021 ini
akan lebih baik, dan (PAPDI Cabang
Riau) dapat terus melayani dan
mengabdi untuk masyarakat,’’ harap
Wisman Tanjung.
Ketua terpilih, dr. Juwanto W, SpPD,
K-KV, FINASIM mengatakan, peringatan
HUT PAPDI ke-61 ini sengaja dikemas
lebih berbaur dengan masyarakat,
agar PAPDI Riau lebih dekat dengan
masyarakat dan dapat membantu
serta mengedukasi masyarakat tentang
berbagai masalah kesehatan.
“Di kepemimpinan saya ini, kegiatan
sosial seperti ini akan terus kami
selenggarakan agar kami tahu apa
yang sebenarnya diperlukan oleh
masyarakat. Apalagi tak banyak yang
mengetahui apa itu penyakit dalam
dan seperti apa penanganan yang
tepat,” tutur Juwanto. INTERNIS
halo
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Pelantikan Pengurus PAPDI Cabang Bangka Belitung.

Pelantikan Pengurus PAPDI Cabang Cirebon.

Pelantikan Pengurus PAPDI Cabang Jambi.

Pelantikan Pengurus PAPDI Cabang Riau.

PELANTIKAN PENGURUS

PAPDI CABANG
PERIODE 2018-2021

P

engurus Besar Perhimpunan
Dokter Spesialis Penyakit
Dalam Indonesia (PB PAPDI)
telah melantik sejumlah
pengurus PAPDI Cabang
di berbagai daerah untuk periode
kepengurusan 2018-2021. Prosesi
pelantikan berlangsung dengan
khitmat, dengan disaksikan oleh
Pengurus Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) setempat.
Selamat bekerja kami ucapkan kepada
para Pengurus PAPDI Cabang periode
2018-2021 terpilih. Mari bersamasama kita satukan langkah, berjuang
demi kemajuan dan kejayaan PAPDI.
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PAPDI CABANG CIREBON
Ketua Umum PB PAPDI, dr. Sally A.
Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP
melantik Pengurus PAPDI Cabang
Cirebon periode 2018-2021 pada
tanggal 18 November 2018 di Hotel
Luxton Cirebon, dengan ketua terpilih
dr. Sutiadi Kusuma, SpPD. SK Susunan
Pengurus PAPDI Cabang Cirebon
periode 2018 – 2021 dibacakan oleh
Sekjen PB PAPDI, dr. Eka Ginanjar,
SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, FICA.

PAPDI CABANG BANGKA
BELITUNG
Ketua PAPDI Cabang Bangka Belitung,
Dr. dr. Komariatun, SpPD, K-GH,
FINASIM, berserta jajaran Pengurus
periode 2018-2021 telah dilantik oleh
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Ketua Umum PB PAPDI, dr. Sally A.
Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP
pada tanggal 24 November 2018 di Soll
Marina Hotel, Pangkal Pinang, Provinsi
Bangka Belitung. SK Susunan Pengurus
PAPDI Cabang Bangka Belitung periode
2018 – 2021 dibacakan oleh Sekjen PB
PAPDI, dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV,
FINASIM, FACP, FICA. PAPDI Cabang
Bangka Belitung baru terbentuk tahun
2018 lalu dengan beranggotakan 18
internis.

PAPDI CABANG PURWOKERTO
Ketua Umum PB PAPDI, dr. Sally
A. Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM,
FACP melantik dan mengukuhkan
kepengurusan PAPDI Cabang
Purwokerto periode 2018-2021 pada
tanggal 16 Desember 2018 di Hotel

INFO CABANG

Pelantikan Pengurus PAPDI Cabang Sulawesi Tengah

Pelantikan Pengurus PAPDI Cabang Bogor.
Pelantikan Pengurus PAPDI Cabang Purwokerto.

Grand Karlita, Purwokerto, dengan
ketua terpilih dr. Suharno, SpPD,
K-GEH, FINASIM.
SK Susunan Pengurus PAPDI Cabang
Purwokerto periode 2018 – 2021
dibacakan oleh Sekjen PB PAPDI, dr.
Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM,
FACP, FICA. Hadir dalam acara ini Ketua
IDI Kota Banyumas, dr. Noegroho
Harbani, Sp.S, MSc. PAPDI Cabang
Purwokerto didukung oleh 47 anggota.

PAPDI CABANG BOGOR
Ketua PAPDI Cabang Bogor, dr. Erwanto
Budi Winulyo, SpPD, K-AI, FINASIM
beserta jajaran pengurus periode
2018-2021 telah dilantik oleh Ketua
Umum PB PAPDI, dr. Sally A. Nasution,
SpPD, K-KV, FINASIM, FACP pada
Minggu 13 Januari 2019 di The Sahira
Hotel, Bogor. SK Susunan Pengurus
PAPDI Cabang Bogor periode 20182021 dibacakan oleh Sekjen PB PAPDI,
dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM,

FACP, FICA. Bagi Erwanto, jabatan
ketua ini merupakan periode kedua.
PAPDI Cabang Bogor tercatat memiliki
61 anggota

PAPDI CABANG SULAWESI TENGAH
Ketua Umum PB PAPDI, dr. Sally
A. Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM,
FACP melantik dan mengukuhkan
kepengurusan baru PAPDI Cabang
Sulawesi Tengah periode 2018-2021
pada sabtu 19 Januari 2019 di Hotel
Santika Palu, Sulawesi Tengah, dengan
ketua terpilih dr. Arfan Sanusi, SpPD,
FINASIM. SK Susunan Pengurus PAPDI
Cabang Sulawesi Tengah periode 20182021 dibacakan oleh Sekjen PB PAPDI,
dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM,
FACP, FICA. PAPDI Cabang Sulawesi
Tengah beranggotan 35 internis.

PAPDI CABANG JAMBI
Pengurus PAPDI Jambi periode 20182021 yang diketuai oleh dr. Elfiani,

SpPD, FINASIM resmi dilantik oleh
Ketua Umum PB PAPDI, dr. Sally Aman
Nasutuion, SpPD, K-KV- FINASIM,
FACP pada tanggal 10 Februari 2019 di
Hotel BW Luxury Jambi. SK Pelantikan
dibacakan oleh Sekjen PB PAPDI, dr.
Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM,
FACP, FICA. PAPDI Cabang Jambi saat
ini tercatat memiliki 47 orang anggota.

PAPDI CABANG RIAU
Ketua Umum PB PAPDI, dr Sally Aman
Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM,
FACP telah melatik Pengurus PAPDI
Cabang Riau periode 2018-2021 pada
17 Februari 2109 di Hotel Central
Pekanbaru, Riau, dengan ketua
terpilih dr. Juwanto Wakimin, SpPD,
K-KV, FINASIM. SK Susunan Pengurus
PAPDI Cabang Riau periode 20182021 dibacakan oleh Wakil Ketua I PB
PAPDI, dr. Ika Prasetya Wijaya, SpPD,
K-KV, FINASIM, FACP, FICA. Saat PAPDI
Cabang Riau diperkuat oleh 88 orang
anggota.INTERNIS
halo

Edisi XXX, Maret 2019 // HALO INTERNIS

79

INFO CABANG

PAPDI CABANG SURABAYA

PKB XXXIV 2019 SURABAYA
Management in Daily Practice”.
Tema ini selaras dengan perkembangan
situasi di Indonesia yang kini berada
dalam era Asuransi Kesehatan Nasional
yang popular dengan sebutan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). Sekarang
ini berlaku kebijakan bahwa layanan
kesehatan harus disediakan sesuai
dengan sistem rujukan. Ini menjadi
tantangan bagi para dokter di fasilitas
perawatan primer, sekunder, dan
bahkan tersier untuk memberikan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dengan pendekatan
holistik.

P

Tugu Pahlawan Surabaya.

APDI Cabang Surabaya bekerja
sama dengan Trigonum
SUDEMA (Surabaya, Denpasar,
Malang)—yang terdiri
dari Universitas Airlangga
Surabaya, Universitas Udayana Bali,
dan Universitas Brawijaya Malang—

menyelenggarakan Pendidikan
Kedokteran Berkelanjutan (PKB) di
bidang Ilmu Penyakit Dalam ke XXXIV
Tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 29-31 Maret 2019 di
Sheraton Hotel Surabaya, dengan
tema “Internal Medicine: Current

Dalam kegiatan PKB ini, diadakan
simposium dan workshop yang
berkaitan berbagai bidang Ilmu
Penyakit Dalam, di antaranya
kardiologi, nefrologi-hipertensi,
endokrin dan metabolik, hematologionkologi medik, pulmonologi,
reumatologi, dan geriatri. INTERNIS
halo

PIT PAPDI CABANG KALTIM & KALTARA 2019

NEW INSIGHT MANAGEMENT IN
INTERNAL MEDICINE

P

APDI Cabang Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara
(Kaltim & Kaltara) mengadakan
kegiatan Pertemuan Ilmiah
Tahunan (PIT) PAPDI Cabang
Kaltim dan Kaltara 2019, dengan tema
“New Insight Management in Internal
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Medicine”. Kegiatan
ini berlangsung
di Hotel Gran
Senyiur Balikpapan
pada tanggal 9-10
Maret 2019, dan
diperuntukkan bagi
Dokter Spesialis
Penyakit Dalam
maupun Dokter
Umum.
Lebih dari 20 orang
pakar Penyakit Dalam di Indonesia
dihadirkan sebagai pembicara
untuk berbagi ilmu dengan para
peserta. Di antaranya: pakar onkologi
Prof. Dr. dr. Aru W. Sudoyo, SpPD,
K-HOM, FINASIM, FACP; pakar
kardiologi Prof. Dr. dr. Idrus Alwi,

HALO INTERNIS // Edisi XXX, Maret 2019

SpPD, K-KV, FINASIM, FACC, FESC,
FAPSIC, FACP dan dr. Sally Aman
Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP;
serta pakar hepatologi Prof. DR.
dr. Dadang Makmun, SpPD, K-GEH,
FINASIM, FACG dan dr. Irsan Hasan,
SpPD, K-GEH, FINASIM, serta pakar
endokrin dan metabolik Prof. Dr. dr
Pradana Soewondo, SpPD, K-EMD,
FINASIM.
Adapun topik-topik yang dibahas
dalam PIT 2019 ini antara lain:
• Kombinasi obat hipertensi paling
efektif dan aman
• Diagnosis dan penanganan
penyakit Autoimun
• Penanganan nyeri pada keganasan
• Penanganan dyspepsia terkini
• Terapi diabetes terbaik

Jeda
Setiap orang perlu melakukan jeda dalam hidupnya.
Beralih sejenak dari rutinitas, untuk me-refresh diri.
Jeda yang paling simple adalah melakukan hobi.
Bila tersedia waktu yang cukup panjang,
jalan-jalan dan berlibur boleh dilakoni.
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Kopi Nusantara

yang Mendunia
Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan
berbagai varietas yang specialty. Rasa dan aroma kopinya begitu khas.
Yuk, kenali aneka kopi Nusantara yang terkenal hingga ke manca negara.
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M

alam sudah hampir
mencapai puncaknya.
Tiga orang anak muda,
yang masing-masingnya
ditemani secangkir kopi
tampak masih asyik ngobrol di pojok
sebuah kedai kopi di bilangan Bintaro,
Jakarta Selatan. Entah apa yang
mereka bahas, sepertinya seru sekali.
Ketika jarum jam menunjuk angka 12,
saatnya kedai ditutup, baru mereka
beranjak pulang.
Hangout atau nongkrong di kedai kopi
atau kafe kopi semakin ngetrend di
kawasan perkotaan. Bisnis kedai kopi
booming dalam tahun-tahun terakhir,
bermunculan bagai jamur di musim
hujan. Ini dikarenakan kecenderungan
penikmat kopi dari tahun ke tahun
memang meningkat, sekitar persen
pertahun.
Sebagai produsen kopi keempat
terbesar di duniam—setelah Brazil,
Vietnam, dan Kolombia—konsumsi
kopi perkapita di Indonesia masih
tergolong rendah. Laman lokadata.
beritagar.id mengungkapkan konsumsi
kopi perkapita orang Indonesia pada
tahun 2014 sebanyak 1,34 kg per
kapita per tahun. Angka ini jauh
lebih kecil dari negara-negara bukan
penghasil kopi, seperti Jepang (4 kg
per kapita) dan negara-negara Eropa.
Pada Oktober 2017, cnnindonesia.com
melansir data dari International Coffee
Organization, yang menyebutkan
Finlandia adalah negara dengan
jumlah peminum kopi terbanyak di
dunia, dengan angka 12 kg per kapita
per tahun. Di bawahnya menyusul
Norwegia (9,9 kg per kapita per tahun)
dan (Islandia, 9 kg per kapita per
tahun).
Indonesia memproduksi biji kopi
sekitar 630.000 ton setiap tahun.
Sebanyak 500.000 ton diekspor,
dan hanya sebagian kecil sekitar
130.000 ton yang dikonsumsi di dalam
negeri. Perkebunan kopi di Indonesia
membentang dari Sabang hingga
Merauke, dengan menghasilkan
kopi yang berkarakter khas dan
unik, sesuai dengan daerah tempat
tumbuhnya. Varietas kopi yang sama
bisa menghasilkan rasa yang berbeda
jika di tanam di tempat lain. Seperti
Kopi Arabica yang di Sumatera bisa
berbeda cita rasanya dengan yang

JEDA
dibudidayakan di Pulau Jawa atau
Kalimantan.
Umumnya cita rasa kopi memang
mengikuti daerah asalnya. Istilahnya,
beda tanah beda rasa. Perbedaan
iklim dan komposisi unsur hara tanah
merupakan salah satu penyebabnya.
Meski begitu, cita rasa tentu saja
bukan hanya karena asalnya, tetapi
juga karena teknik budidaya,
pengolahan pasca panen, bahkan
proses penyajian juga menentukan.
Yang jelas, Indonesia dengan
kenekaragaman wilayah dan budaya
masyarakatnya, telah menghasilkan
generasi-generasi biji kopi yang
melegenda hingga ke manca negara.

Mandailing banyak dikembangkan
di kebun-kebun rakyat yang tersebar
di daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli
Utara, Simalungun dan Deli Serdang.
Kopi Mandailing memiliki tingkat
keasaman yang rendah dengan aroma
floral dan aftertaste manis. Body-nya
penuh sehingga teksturnya cenderung
kental. Perpaduan rasa manis dan
asam yang tidak terlalu tinggi menjadi
favorit orang-orang yang suka ngopi
tapi punya lambung sensitif.

Inilah dia kopi-kopi Nusantara yang
mendunia.

Selain Arabica, Sumatera juga
menghasilkan kopi jenis Robusta. Salah
satu yang terkenal adalah Robusta
Lampung. Karakter kopi Lampung
ini nitrat dengan rasa pahit yang
tajam dan kasar. Beberapa ada yang
beraroma seperti kacang, asam, tanah,
rempah, sereal, dan sedikit sepat.

KOPI SUMATERA

KOPI JAWA

Hampir semua pulau-pulau besar
di Indoensia menghasilkan biji kopi
pilihan sejak dahulu kala. Kopi-kopi
tersebut bahkan termasuk dalam
katagori Specialty coffee. Kualitasnya
sudah mendunia. Diantara antara
lain, kopi Gayo, Mandailing, Linthong,
Lampung, Jawa Jampit, Kintamani dan
Bajawa Flores.

Jawa adalah wilayah di Indonesia
yang pertama kali mengenal kopi.
Cita rasa kopi Jawa sudah tidak asing
lagi bagi penikmat kopi dunia. Yang
terkenal dari pulau ini adalah jenis
Arabika yang banyak dihasilkan di
perkebunan Jawa Timur. Salah satu
merek dagangnya adalah “Jawa
Jampit”. Sebenarnya pulau Jawa juga
menghasilkan Kopi Robusta. Hanya
saja lebih banyak dikonsumsi oleh
penikmat kopi lokal.

Di pulau Sumatera kopi tumbuh baik
dari ujung Aceh hingga Lampung. Aceh
menghasilkan kopi Gayo. Kopi varietas
Arabica ini dihasilkan dari perkebunan
rakyat yang membentang dari
sepanjang dataran Tinggi Gayo yang
berada pada ketinggian 1.200 meter di
atas permukaan laut.
Kopi Gayo umumnya diolah dengan
metode pengolahan basah. Jenis
ini beraroma harum yang kuat dan
mantap dengan kepekatan berimbang
(balance body). Rasanya keras saat
diteguk dengan sensasi manis seperti
sirup, serta tingkat keasaman ringan
(light acidity). Untuk kepekatan dan
aroma, kopi Gayo merupakan yang
terbaik dibandingkan dengan specialty
coffee Indonesia lainnya. Untuk
mendapatkan rasa gurih, kopi ini biasa
dicampur dengan mentega dalam
proses penggilingannya.
Sumatera Utara juga mempunyai kopi
yang cukup melegenda, yakni kopi
Mandailing, Lintong dan Sidikalang.
Semua berjenis Arabica. Kopi

Karakter Jawa Arabika adalah medium
body, beraroma coklat, bunga, dan
sensasi nuttines saat kopi berada
dalam rongga mulut. Setelah ditelan
ada aftertaste seperti rasa herbal yang
unik.
Di Jawa juga dikenal dengan istilah Old
Java atau Old Gavernment. Kopi jenis
ini merupakan hasil dari sebuah teknik
pemeraman yang panjang, sekitar
tiga tahun. Selama proses tersebut
kopi dibiarkan terpapar udara lembab
sepanjang musim hujan. Setelah
melewati proses pemeraman, kopi
menjadi tua. Warnanya berubah dari
hijau menjadi coklat muda. Tingkat
keasaman berkurang 2-3 persen dan
cita rasanya menjadi lebih kuat. Kopi
yang telah mengalami proses penuaan
ini memiliki efek kafein yang rendah
sehingga cocok bagi penikmat kopi
ringan.
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Kopi jenis ini
sebenarnya kopi biasa
yang diambil dari
kotoran luwak. Hewan
yang termasuk dalam
keluarga musang
ini memakan semua
jenis kopi, baik yang
Arabika maupun
Robusta. Yang istimewa
dari hewan ini adalah
indra penciumannya
yang sangat tajam dan
hanya akan memakan
biji kopi terbaik yang
sudah masak optimal.

KOPI BALI
Bali juga mempunyai specialty coffee
yang cukup terkenal, yakni Kintamani.
Dunia mengenalnya sebagai kopi
rasa jeruk. Selain sensasi rasa fruity
jeruk, Kintamani juga memiliki tingkat
keasaman yang ringan. Adakalanya
juga meninggalkan rasa cokelat,
herbal dan spicy pada rongga mulut.
Penikmatnya kebanyakan dari Jepang,
Amerika Serikat, Balanda dan perancis.

Kopi jenis ini sebenarnya kopi biasa
yang diambil dari kotoran luwak.
Hewan yang termasuk dalam keluarga
musang ini memakan semua jenis
kopi, baik yang Arabika maupun
Robusta. Yang istimewa dari hewan
ini adalah indra penciumannya
yang sangat tajam dan hanya akan
memakan biji kopi terbaik yang
sudah masak optimal. Biji kopi yang
termakan ini tidak ikut tercerna dan
kemudian keluar bersama kotoran

setelah mengalami proses fermentasi
sempurna dalam perut luwak.
Berasal dari proses fermensai yang
sempurna dan alami inilah yang
menjadikan kopi Luwak memiliki cita
rasa yang unik dan khas. Rasa asam,
pahit, dan body sangat berimbang.
Aromanya sangat intens dengan
sensasi rasa manis dan clean. Selain
cita rasanya ini, kelangkaan kopi luwak
ini menjadikan harganya semakin
mahal. INTERNIS
halo

KOPI SULAWESI
Penikmat kopi dunia menjuluki kopi
dari Tana Toraja ini sebagai “The Queen
of Cofffee”. Predikat ini melekat karena
karakternya yang begitu kuat, unik
dan kompleks. Rasanya merupakan
campuran sensasi rasa coklat, herbal
yang manis bertemu dengan rasa spicy.
Kopi ini memiliki tingkat keasaman
yang sempurna, fresh bright dan good
balance. Eksotisme cita rasa kopi Toraja
membut banyak kedai kopi kelas atas
menyajikannya sebagi salah satu menu
andalannya. Starbuck misalnya, yang
menempatkan kopi Toraja dalam serial
menu khusus ‘Kopi Kampung’.

SERBA SERBI TENTANG KOPI
•

Satu kilogram kopi sangrai dihasilkan dari 4000-5000 biji kopi. Jumlah
itu bisa untuk membuat sekitar 500 cangkir kopi ukuran 150 ml, dimana
setiap cangkir membutuhkan 8-12 gram kopi. Menurut Specialty Coffee
Association of America, secangkir espresso memerlikan 40 biji kopi.
•
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Takaran Cangkir Bethoven
Maestro musik klasik, Ludwig Van Bethoven merupakan pecinta kopi.
Konon, dia selalu menghitung tepat 60 biji kopi untuk setiap cangkir
yang diminumnya.

KOPI LUWAK
Kopi yang sempat dianggap sebagai
mitos ini merupakan kopi yang paling
mahal di dunia. Di pasaran dunia
harganya mencapai $220-1.320 per
kilogram. Bandingkan dengan salah
satu kopi terbaik dunia, Jamaican Blue
Mountain yang berharga sekitar $6688 per kilogram.

Secangkir Kopi Perlu 50 Biji

•
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Waktu Tepat Minum Kopi
Menurut Prof. Charles Spences dari Department of Experimental
Psychology Oxford University, jam 11 siang merupakan waktu
paling tepat menikmati secangkir kopi. Waktu tersebut merupakan
hasil risetnya dari formulasi unsur rasa (Flavor/F), lingkungan
(Environment/E), tempat (Place/P), waktu (Time/T), kopi (Coffee/C)
dan momen (Moment/M). Rumusannya adalah M = 0.5 x F + (0.5 x E +
0.3 x P + 0.15 x C + 0.05 x T).

JEDA

Secangkir Kopi
Meracik Tradisi
B

agi para penikmatnya, kopi bukan lagi sekedar
minuman. Di beberapa tempat, kopi bahkan hadir
mengiringi perubahan sebuah peradaban. Terkadang
meminum kopi pun tak lagi nikmat kalau hanya dinikmati
sendirian. Orang kemudian perlu melangkah kakinya ke
kedai kopi dan duduk bersama teman maupun kolega hanya
untuk menikmati secangkir kopi. Maka kemudianmuncullah
kedai-kedai kopi. Sambil ngopi orang bisa membicarakan
apa saja, dari sekedar masalah sehari-hari yang remehtemeh hinga hingga obrolan politik yang hangat.
Saking “sakralnya” kopi ini terkadang cara penyajiannya pun
memerlukan ritual khusus. Salah satu tradisi minum kopi
tertua yang masih terjaga ada di Arab Saudi. Di negerinya
Raja Saud ini, undangan minum kopi merupakan bentuk
penghormatan kepada seseorang. Dalam praktiknya pun
ada ritual ritual yang sudah mentradisi. Kopi disuguhkan
dibarengi pembakaran dupa dan rempah-rempah. Kemudian
tuan rumah akan mengajak tamunya membicarakan kualitas
kopi yang disuguhkan secara rinci. Kopi arab biasanya
dicampur dengan rempah-rempah, seperti kapulaga, kayu
manis dan cengkeh untuk memperkaya rasa dan aroma.
Tamunya disarankan berperilaku sopan dan rendah hati.
Pujilah cita rasa kopi saat meminumnya. Meminum air putih
setelah meneguk kopi merupakan pelanggara etika. Karena
dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan dengan kopi yang
disajikan.
Di Eropa dan Amerika tradisi ngopi bisanya dilakukan di pagi
sebelum bekerja atau sore selepas pulang kantor. Namun
tak ada ritual yang rumit. Selera dan tradisi di dua benua
tersebut hampir sama, yakni kopi panggang yang sedikit
hangus sangat digemari karena menciptakan sensasi manis
dan pahit. Untuk mengelurkan citarasanya secara sempurna,
kopi diseduh dengan mesin espresso. Di pagi hari, secangkir
espresso dinikmati dengan susu panas yang dicampur di
dalam mangkuk atau cangkir.
Bagaimana dengan di Indonesia? Nangro Aceh Darussalam
meruapakan salah satu daerah yang terkenal dengan tradisi
ngopi-nya. Kawasan yang terkenal adalah Ulee Kareng. Cara
penyajian kopi di sana sangat khas. Cairan kopi yang panas
dengan asap mengepul dari dalam wadah alumuium dituang
ke dalam sebuah saringan kain panjang mirip kaus kaki.
Saringan berisi cairan kopi tersebut lalu diangkat setinggi
kepala orang dewasa, lalu dinaikturunkan beberapa kali di
atas wadah aluminium tersebut. Kemudian, mengucurlah
cairan kopi di dalam wadah. Hasil kopi itulah yang kemudian
dituangkan ke dalam gelas-gelas.

makanan berat khas Aceh. Seperti roti jala, yakni roti mirip
kue dadar gulung berisi selai srikaya dan durian. Ada juga
kue timpan yang berbahan campuran ketan dan ubi jalar
ungu yang dibungkus daun pisang. Selain itu ada juga boh
rom-rom yang mirip kue klepon Jawa. Makanan berat yang
biasa menjadi pilihan teman ngopi adalah Mie Aceh dan
nasi gurih dengan lauk kari itik.
Di Pulau Jawa lain lagi. Di Jogjakarta ada tradisi penyajian
kopi yang unik. “Kopi Jos” namanya. Cara membuatnya,
kopi diseduh dengan air panas seperti biasa. Hanya saja
setelah itu langsung dicemplungkan sepotong bara ke
dalamnya. Dan, “Josssss…”. Bunyi inilah yang kemudian
menjadi nama kopi ini. Tidak berapa lama bara merah ini
menjadi arang hitam dan menyembul ke permukaan, dan
kopi siap diseruput. Kedai kopi Jos ini banyak menjamur di
berbagai sudut kota Jogjakarta. Pengunjungnya akan ramai
INTERNIS
duduk lesehan dari sejak sore hingga pagi menjelang.halo

Kopi Aceh biasanya diminum dengan aneka kudapan atau
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