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DARI REDAKSI 

Pembaca yang budiman, Sardjito Menyapa 
merupakan media informasi yang 
senantiasa memberikan perhatian kepada 
topik-topik hangat yang terjadi baik 
nasional maupun internasional. Pada edisi 
ke 6 trimester 1 tahun 2023,  Sardjito 
Menyapa akan menyajikan seputar 
kegiatan Akrediatsi Starkes tahun 2023, 
peringatan HUT 41 RSUP Dr Sardjito,  
implementasi transformasi kesehatan baik 
bidang pelayanan medis maupun 
tranformasi non medis. Selain itu, kami 
sajikan beberapa informasi kesehatan 
terkini yang mendukung tetap sehat dan 
produktif, tips & trik hidup sehat serta 
layanan-layanan baru di RSUP Dr. Sardjito. 
Kami berharap majalah elektronik ini dapat 
memberikan sajian yang bermanfaat bagi 
Civitas Hospitalia  dan masyarakat  pada 
umumnya. 
 
Kualitas dan kuantitas pemberitaan adalah 
prioritas bagi kami. Untuk itu saran 
masukan pemberitaan seputar isi Sardjito 
Menyapa dan kritik membangun sangat 
kami harapkan demi menjadikan sebuah 
media informasi ini lebih paripurna.  
 
  Salam, 
 
      Redaksi Sardjito Menyapa 

Redaksi menerima naskah berupa artikel, dengan mengutamakan tulisan tentang informasi kesehatan, 
kegiatan yang menarik di lingkungan RSUP Dr Sardjito. Naskah ditulis dalam Bahasa Artikel minimal 300 
kata, huruf Calibri,  dan dilengkapi dengan foto yang terkait dengan informasi yang disampaikan. Bila 
mengambil sumber lain agar disampaikan sumbernya. 
Redaksi berhak menyunting naskah yang dimuat tanpa mengubah isi 
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Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan Rahmat danKarunia Nya sehingga Sardjito Menyapa edisi ke-6 dapat kami 

terbitkan. 

Transformasi kesehatan saat ini memasuki fase implementasi, monitor dan evaluasi 

terhadap target & insiatif yang telah diamanahkan. Semangat, konsistensi dan inovasi  terus 

dibutuhkan untuk mencapi visi organisasi. Bertepatan dengan HUT 41 RSUP Dr Sardjito 

dengan Tema  “Sardjito Hamrantasi Gawe” yang mengandung arti dan harapan besar bahwa 

seluruh elemen civitas yang ada didalamnya akan mampu menyelesaikan sampai tuntas semua 

masalah dan tugas yang menjadi amanah-Nya. Tema ini dipilih untuk memberikan gambaran 

bahwa diusia 41 tahun berdirinya RSUP Dr Sardjito, maka kita semua harus memiliki tekad 

untuk selalu memajukan layanan kesehatan dengan integritas yang tinggi demi pelayanan 

terbaik kepada masyarakat. Selain jiwa integritas, maka sudah saatnya semua persoalan - 

persoalan yang menghadang dan menghambat pelayanan harus mampu diselesaikan. Dengan 

semangat “Hamrantasi Gawe”, serta didorong jiwa integritas tinggi pada seluruh jajaran SDM 

Rumah Sakit, yang di jalankan secara konsisten, maka akan sangat berpengaruh terhadap 

tindakan-tindakan keseharian dalam melayani masyarakat. Kami berharap dengan penanaman 

nilai-nilai luhur ini, RSUP Dr Sardjito yang selalu berkolaborasi dengan Universitas Gadjah 

Mada akan mampu menciptakan layanan Kesehatan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara 

dengan hasil yang maksimal. 

Baru saja kita telah mendapatkan predikat PARIPURNA atas  Akreditasi Starkes 2023 

sehingga kita mempunyai tugas bersama untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan yang 

sudah  baik. Selain itu, kita juga harus segera menyelesaikan beberapa masukan yang akan 

menambah mutu asuhan yang kita berikan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. 

Dengan niat baik, untuk melayani pasien dan masyarakat yang akan membawa perubahan 

besar bagi RSUP Dr Sardjito. Tentu saja kita sangat berharap apabila civitas hospitalia 

berkenan memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif untuk pelayanan yang 

paripurna. Sehingga adanya masukan-masukan yang konstruktif untuk RSUP Dr Sardjito 

menjadi kunci percepatan pelayanan kepada masyarakat yang paripurna.  

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan bagi 

seluruh Civitas Hospitalia.                                     

  

Kata Pengantar 

dr .Eniarti, M.Sc, Sp.KJ, M.M.R 
Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito 
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“innovation is  

the only way to win” 



Sardjito  di tahun 2023 

Project Maternal &Pediatric Tower  
Mengenal lebih Dalam  
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Proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Unit 

Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI 

(Strengthening of National Referral Hospitals, and Vertical Technical Unit) 

Drg. Elfi Rahmawati, MPH 

RSUP Dr. Sardjito merupakan salah satu 

rumah sakit yang menyelenggarakan Proyek 

Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan 

Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI 

(Strengthening of National Referral Hospitals 

and Vertical Technical Unit) bersama 5 RSUP 

Vertikal lainnya, yaitu RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung, RSUP  Prof . Dr. I.G.N.G. Ngoerah 

Denpasar, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar, RSUP Prof. Dr. dr. R.D. Kandou 

Manado, dan RSK Dharmais Jakarta.  

Proyek tersebut merupakan salah satu upaya 

Pemerintah Indonesia mengejar bonus 

demografi tahun 2030 dengan meningkatkan 

kesehatan Ibu dan Anak dengan cara  

mengurangi  ancaman pada bonus demografi, 

yakni tingginya kematian Ibu dan Anak, kanker, 

karena penyakit turunan lainnya, penyakit 

bawaan, dan penyakit jantung pada anak 

 

Sebagai rumah sakit kelas A, rujukan 

nasional dengan pelayanan medik sub 

spesialistik. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

memberikan merupakan pelayanan paripurna 

kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan ibu 

dan anak akan dikembangkan sebagai layanan 

satu atap (one stop service) dalam memberikan 

pelayanan ingin anak, layanan bagi ibu hamil, 

bayi baru lahir dan anak dengan permasalahan 

sederhana hingga kompleks secara spesialistik 

maupun sub spesialistik. 
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1. Hospital Infrastructure berupa pembangunan 

Gedung Ibu dan Anak Terpadu beserta  

fasilitas pendukungnya (utilitas/prasarana). 

Gedung ini akan dibangun dalam deapan 

lantai dengan luas bangunan secara 

keseluruhan direncanakan sebesar 20.614,8 

m2.  

2. Equipment and Furniture berupa Pengadaan 

Peralatan medis (medical equipment), 

Peralatan nonmedis (nonmedical 

equipment/mechanical electrical), dan 

Mebeuler (furniture)  

Layanan unggulan yang akan dikembangkan diantaranya adalah pelayanan bayi tabung (in vitro fertilization), 

pelayanan transplantasi anak (ginjal dan hati), operasi bedah anak, pelayanan pediatric intensive care unit (PICU) 

dan family friendly neonatal intensive care (NICU) serta pengembangan layanan dengan berbagai penelitian 

diantaranya pengobatan berbasis sel, melalui terapi sel punca. Diharapkan ke depan RSUP dr Sardjito mampu 

menjadi salah satu rumah sakit pilihan dalam pengobatan penyakit bawaan pada anak. 

Proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan RI  ini didanai dengan dana pinjaman luar negeri berasal dari Islamic Development Bank 

(IsDB) dengan ruang lingkup pekerjaan proyek yaitu : 
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3. Human Resource Development berupa  pengembangan kompetensi staf dalam bentuk 
pelatihan, workshop, fellowship, sertifikasi dan akreditasi program, buku dan journal, dan 
inovasi. 

4. Penguatan Kelembagaan Rumah Sakit. Program yang akan dilakukan berupa penguatan sistem 
rujukan dengan fokus pada pilar I-SPHERE, yaitu penguatan pemberian pelayanan kesehatan di 
fasilitas kesehatan primer dan khusus untuk pelayanan terkait kesehatan ibu dan anak serta 
penelitian dan pengembangan. 

5. Emergency Preparedness berupa penguatan pelayanan kesehatan di saat tanggap darurat 
bencana yaitu kegiatan pengembangan dan peningkatan manajemen RSUP Dr. Sardjito dalam 
kesiagsiagaan dan tanggap darurat bencana alam maupun pandemi penyakit serta menguatkan 
kapasitas teknis RSUP Dr. Sardjito dalam kesiapsiagaan emergency bencana. 

6. Project Management berupa pengadaan 

Konsultan Perencana (Detail Engineering 

Design Consultant), pengadaan Konsultan 

Manajemen Proyek dan Pengawasan (Project 

Management and Supervision Consultant), 

pengadaan Konsultan Peralatan Medis 

(Procurement of Medical Equipment 

Consultant), dan pembentukan Project 

Management Unit (PMU) dan Project 

Implementation Unit  (PIU). 

7. Financial Audit yaitu Audit keuangan 

(financial auditing) dan lokakarya awal 

pelaksanaan proyek dan reviu pertengahan 

(startup workshop/ mid term review) 



Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional (Yankesrad)-UPF Tawangmangu-
RSUP Dr Sardjito 
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dr Cahya Dewi Satria,MKes, SpAK 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

No.36 tahun 2009, Pelayanan Kesehatan Tradisional  

(Yankesrad)  adalah pengobatan dan atau perawatan 

dengan cara dan obat yang mengacu pada 

pengalaman dan keterampilan turun temurun secara 

empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan 

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat”.  Dalam pasal 48 juga disebutkan bahwa 

pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah 

satu penyelenggaraan upaya kesehatan. Dari hasil 

kesepakatan pertemuan WHO Congress on 

Traditional Medicine di Beijing pada bulan November 

2008 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan 

tradisional yang aman dan bermanfaat dapat 

diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan. 

Dari pertemuan WHO pada tahun 2009 disebutkan 

dalam salah satu resolusinya bahwa WHO 

mendorong negara-negara anggotanya agar 

mengembangkan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional  di negaranya sesuai kondisi setempat. 

Demikian juga di negara kita, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas untuk 

melaksanakan program pembinaan terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Tujuannya 

agar pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggungjawab terhadap 

manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga masyarakat terlindungi dalam memilih 

jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat juga perlu 

diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan dan mengembangkan pelayanan 

kesehatan tradisional. Selain itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan, 

dan pembinaan yang baik sehingga masyarakat  terhindar dari hal-hal yang merugikan akibat 

informasi yang menyesatkan atau pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
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RSUP Dr Sardjito adalah salah satu rumah sakit rujukan tersier di Indonesia yang ditetapkan oleh 

Kemkes RI utk pengembangan layanan Kesehatan tradisional (Yankesrat) yang berintegrasi dengan 

Balai Besar Penelitian dan pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) 

Tawangmangu. Dengan adanya integrasi ini, dunia obat tradisional akan mendapatkan suatu 

dukungan. Produk-produk obat dan tanaman tradisional yang ada di B2P2TOOT akan dikembangkan 

oleh RSUP Dr Sardjito sebagai rumah sakit vertikal yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan herbal 

dan tradisional yang akan menjadi suatu UPF (unit pelayanan fungsional) kesehatan yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut. 
Dengan terbentuknya UPF Tawangmangu - 

RSUP dr Sardjito sesuai dengan Permenkes 

26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Rumah Sakit di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan, maka paradigma 

baru pengembangan layanan yang 

mengkolaborasikan keunggulan medis dan 

yankestrad yang dimiliki RSUP Dr. Sardjito 

kedalam konsep Medical-Wellness Tourism. 

Sardjito Health Tourism mengembangkan potensi medical tourism dan wellness tourism. Medical 

tourism akan menjadi sebuah inovasi pengembangan layanan-layanan unggulan dan menjadi tujuan 

utama layanan medis DIY. Dalam konteks wellness tourism, RSUP Dr. Sardjito telah mengembangkan 

layanan Yankestrad melalui Poli Kalimosodo yang akan mendukung layanan health tourism yang 

merupakan salah satu layanan unggulan RSUP dr Sardjito. Berikut adalah beberapa layanan yang 

sudah terlaksana di UPF Tawangmangu, yaitu: program healthy tour yang meliputi  Aromatic garden 

tour ,Educational tour, Creativity  tour, Full garden tour. Terdapat beberapa rencana pengembangan 

layanan antara lain yankesrad ramuan, yankesrad ketrampilan dan konsultasi gizi dan kesehatan. 

Pengobatan tradisional dan herbal memiliki prospek yang luar biasa oleh karena merupakan suatu 

industri yang sangat potensial dan dapat dikembangkan. Faktor pendukung lain adalah masyarakat 

bangsa kita sangat erat hubungannya dengan pengobatan tradisional dan herbal. Dengan dukungan 

dan kolaborasi para stakeholder dan pelaku wisata maka UPF Tawangmangu - RSUP dr Sardjito 

akan menjadi pintu masuk bagi meningkatnya kunjungan Health Tourism tidak hanya bagi pasar 

domestik namun harapannya dapat terbuka peluang bagi konsumen dari luar negeri. 

Referensi 

1.  World Health Organization (WHO). WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005 [Internet]. World Health Organisation 

Geneva. 2002. p. 1–74. Available from: 

http://www.wpro.who.int/health_technology/book_who_traditional_medicine_strategy_2002_2005.pdf 
2.   World Health Organization (WHO). WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023. World Heal Organ [Internet]. 2013;1–

76. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf?ua=1 (Accessed 09.09.2016) 
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RSUP. DR. SARDJITO DAN PROGRAM PENGAMPUAN 

DALAM TRANSFORMASI LAYANAN RUJUKAN 

dr Fahmi Indrarti, Sp.PD, KGEH/dr. Endro Tanoyo, Sp.PD 

Saat ini kementrian kesehatan sedang melakukan upaya transformasi sistem kesehatan yang 

dirancang dalam 6 pilar, salah satu pilarnya adalah transformasi layanan rujukan yang bertujuan 

memperbaiki mekanisme rujukan dan peningkatan akses serta mutu layanan rumah sakit. Fokus 

kementerian kesehatan dalam transformasi layanan rujukan ini menitikberatkan pada layanan penyakit 

prioritas, meliputi; kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, diabetes, infeksi, tuberkulosis, gastro-hepato, KIA 

dan kesehatan jiwa. 

Transformasi layanan rujukan dilakukan melalui program rumah sakit jejaring yang akan  distratifikasi 

kedalam tiga kategori meliputi; madya, utama dan paripurna. Stratifikasi rumah sakit rujukan terbagi berdasarkan 

tindakan yang dapat dilakukan untuk masing-masing layanan prioritas. 

Berbagai upaya dilakukan demi menggapai cita-cita 

yang telah dicanangkan dan visi dari percepatan peningkatan 

cakupan pelayanan rumah sakit rujukan untuk 4 penyakit 

katastropik utama (kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi) 

dari prioritas yang ada. Dengan visi dimana 34 provinsi 

minimal memiliki 1 rumah sakit tingkat paripurna/Utama dan 

507 kab/kota memiliki minimal 1 rumah sakit tingkat madya, 

yang ditargetkan 50% kabupaten/kota tercapai sebelum 

2025 dan 100% sebelum 2028, maka dibutuhkan komitmen 

bersama antar rumah sakit pengampu dan yang diampu serta 

dukungan dari pemerintah. 

RSUP. Dr. Sardjito sebagai rumah sakit 

vertikal kementerian kesahatan telah diberi 

amanah pengampuan di beberapa rumah sakit 

di DIY dan di luar DIY diantaranya; Kalimantan 

dan Sulawesi. Proses kegiatan pengampuan ini 

diawali dengan identifikasi kebutuhan dan 

pengembangan untuk selanjutnya dilakukan 

serangkaian kegiatan sampai dengan 

penyusunan rencana bentuk pengampuan 

dimana metode kegiatan dapat 

diselenggarakan melalui daring, luring maupun 

kombinasi.  
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PENANGANAN OBESITAS DALAM 

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN RSUP DR SARDJITO 

Wahyu Damayanti, SKM, MM 

Produktifitas kerja pada hakekatnya ditentukan oleh banyak faktor. Faktor tersebut antara lain faktor di luar 

diri manusia (eksternal) dan faktor dari dalam diri manusia (internal). Faktor di luar diri manusia dapat berupa 

gaji, disiplin, motivasi, lingkungan kerja, tekno-struktur yang dipakai dalam bekerja, sistem manajemen 

perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan faktor dari dalam diri manusia antara lain adalah usia, jenis kelamin, 

berat badan, riwayat kesehatan, dan status gizi. Status gizi merupakan salah satu aspek kesehatan kerja yang 

memiliki peran penting dalam kaitan produktifitas. 

Dampak obesitas pada kesehatan 

Status gizi dapat berkaitan erat dengan berat 

badan pekerja. Pekerja dengan berat badan 

berlebih akan meningkatkan risiko penyakit 

degeneratif yang dapat mengganggu 

produktivitas kerja. Menurut Direktorat Pencegan 

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

(P2PTM) Kemenkes RI bahwa obesitas dapat 

berdampak pada timbulnya penyakit hipertensi, 

ginjal, diabetes melitus tipe 2, penyakit jantung 

koroner, asma, stroke, varises, perlemakan hati, 

penyakit kandung empedu, prostat, kanker 

payudara, hingga Sleep Apnoe/ henti napas waktu 

tidur. 

Kaitan Obesitas dengan penurunan kebugaran 

Ungkapan 'gemuk tapi sehat' menjadi 

pembenaran bagi beberapa orang untuk tidak 

memprioritaskan penurunan berat badan. 

Padahal kondisi tubuh obesitas sangat erat 

kaitannya dengan peningkatan risiko penyakit. 

Peningkatan berat badan bisa disebabkan oleh 

sedentary lifestyle dan menurunnya aktivitas fisik 

terutama pada usia kerja yang sangat sibuk. Risiko 

kematian dini pada orang gemuk juga lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan pemilik bobot ideal 

sebesar 30%.  

Peningkatan risiko ini tetap berlaku meski kedua 

kelompok memiliki aktifitas olahraga yang sama. Untuk 

itu disimpulkan bahwa berat badan ideal adalah kunci 

penting untuk hidup sehat. Berat badan ideal didapatkan 

dengan menjaga keseimbangan antara asupan kalori 

dengan aktivitas fisik. 

Standar Pengukuran 

1. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks massa tubuh adalah ukuran yang digunakan 

untuk mengetahui status gizi seseorang yang 

didapatkan dari perbandingan berat dan tinggi badan. 

Maka itu, setiap orang harus menghitung berapa nilai 

IMT-nya agar tahu status gizi tubuhnya normal atau 

tidak. 

Rumus mengukur IMT yaitu :  

IMT= 
berat badan (kg)

tinggi badan m x berat badan (m)
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Menurut Klasifikasi WHO, hasil dari pengukuran IMT tersebut dikategorikan menjadi 

: 

Lingkar Perut 

Cara kedua yang dapat dilakukan untuk mengukur obesitas adalah dengan mengukur lingkar perut. 

Lingkar perut untuk laki-laki yang mengalami kelebihan berat badan adalah lebih dari 90 cm. Pada 

perempuan, lingkar perut yang menandakan bahwa perempuan tersebut mengalami kelebihan adalah 

lingkar perut lebih dari 80 cm. 

Cara mengurangi dan menghindari obesitas 

1. Pola Makan 

 Aturan pembagian makanan dalam Isi Piringku 

adalah 
1

3
 porsi piring makan terdiri dari sayur 

dan buah-buahan yang beragam jenis dan 

warna, 
1

3
 piring makan diisi dengan protein 

(ikan,ayam,daging, kacang-kacangan dan 

lainnya), 
1

3
 piring makan diisi dengan 

karbohidrat/makanan pokok (biji-bijian utuh, 

nasi, gandum, jagung dan lainnya).  

 Batasi konsumsi gorengan dan lemak trans 

(margarin). 

 Tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan 

batasi konsumsi karbohidrat sederhana (gula). 

 Memilih ragam makanan yang berbeda setiap 

hari dan memakan cukup sayuran hijau dan 

buah berwarna. 

 Jadwal makan teratur. 

 Menghindari konsumsi minuman ringan dan 

bersoda. 

2. Aktivitas Fisik 

 Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit 

setiap hari atau minimal 150 menit/minggu 

seperti berjalan kaki minimal 10.000 langkah 

per hari 

 Jenis latihan fisik yang dapat dilakukan: naik 

sepeda, jogging, renang, golf, senam 

pernapasan, karate, lompat tinggi, angkat 

berat 

 Latihan disesuaikan dengan denyut nadi 

maksimal menurut usia, kemudian naikkan 

secara bertahap, ikuti prinsip latihan BBTT 

(Baik, Benar, Teratur dan Terukur) 

3. Gaya Hidup 

 Tidak merokok dan tidak minum minuman 

beralkohol. 

 Buat target terukur untuk aktivitas fisik, 

misalnya target jalan seribu langkah per hari.  

 Timbang berat badan dan ukur lingkar perut 

secara teratur. 
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Dalam Permenkes Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran 

dijelaskan bahwa peningkatan kesehatan kerja karyawan salah satunya dilakukan dengan peningkatan 

kebugaran jasmani di tempat kerja. Upaya untuk mencapai kebugaran jasmani salah satunya adalah dengan 

menjaga berat badan ideal sesuai dengan standar kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan dan mencapai produktivitas kerja yang optimal.  Upaya yang dianjurkan antara lain dengan 

melakukan pengukuran indeks massa tubuh, berkonsultasi kepada ahli gizi, melakukan aktifitas fisik secara rutin 

selama 30 menit per hari dan dengan melakukan peregangan di tempat kerja.  

Program Penurunan Berat Badan Karyawan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta 

Sesuai dengan regulasi tersebut maka RSUP Dr Sardjito 

melaksanakan program penurunan berat badan 

karyawan yang dimulai pada Desember 2022. Program 

ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran karyawan menuju terwujudnya karyawan 

sehat, bugar, berkinerja, dan produktif. Rincian 

pelaksanaan program berupa : 

1) Seminar Penurunan Berat Badan Karyawan  

2) Layanan konsultasi gizi dan psikologi 

3) Layanan pendampingan oleh ahli gizi dalam 

kelompok “GENTAS RSUP Dr Sardjito” sebagai 

ruang diskusi antar karyawan dengan masalah 

obesitas yang berkomitmen menurunkan berat 

badan. 

4) Konsultasi dengan ahli gizi dilakukan 4 kali yaitu: 

konsultasi awal, evaluasi  bulan 1, bulan 2 dan 

bulan 3. 

5) Peserta juga rutin mengikuti kegiatan senam sehat 

setiap jumat pagi. 

6) Program dilakukan dengan kontrak komitmen 

minimal selama 3 bulan, selanjutnya karyawan 

diharapkan mampu menjaga keseimbangan berat 

badan secara mandiri. 

Saat ini program penurunan berat badan telah 
dilakukan pada 40 orang peserta dan direncanakan 
untuk menjadi program rutin Kesehatan kerja bagi 
karyawan yang mengalami obesitas. Tujuan 
program ini adalah secara bertahap seluruh 
karyawan yang mengalami obesitas di RSUP Dr 
Sardjito dapat mendapatkan konsultasi dan arahan 
mengenai diet yang tepat sesuai dengan kondisi 
kesehatan masing-masing karyawan. Dengan 
menurunkan angka obesitas diharapkan 
produktivitas kerja karyawan dapat meningkat 
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KENALI GEJALA KANKER ANAK LEBIH AWAL 
Divisi Hematologi Onkologi Anak RSUP Dr. Sardjito 

AWS Pangarso, B Ardianto, S Mulatsih, E Supriyadi, PH Widjajanto, Sutaryo 

Anak dengan kanker? Mungkin Anda tidak menyangka 

bahwa kanker dapat terjadi pada anak. Ya, sepanjang 

usia sejak bayi dilahirkan hingga dewasa dan menua, 

seseorang mungkin mengalami kanker. Dunia mencatat 

bahwa setiap tahunnya kurang lebih 400.000 anak 

terdiagnosis kanker. Meskipun terbilang jarang 

dibandingkan penyakit lain pada anak, sekitar 80% dari 

anak-anak tersebut berasal dari negara berkembang. 

Dengan sarana dan prasarana yang terbatas, angka 

kesembuhan kanker anak di negara berkembang 

berkisar antara 15% hingga 45%. Keadaan di negara 

maju dengan akses layanan dan pengetahuan yang 

paripurna dapat membawa kesintasan kanker anak 

hingga 80% dengan kualitas hidup yang baik. 

Perbedaan angka kesembuhan di antara kedua 

kelompok tersebut disebabkan oleh banyak faktor. 

Karena penyakit kanker pada anak tidak umum 

terjadi, maka sebagian besar anak yang dirujuk ke 

rumah sakit pusat layanan kanker biasanya sudah 

dalam stadium lanjut. Pada kondisi seperti ini, anak 

akan membutuhkan berbagai jenis pengobatan, 

tidak hanya untuk kanker, tetapi juga untuk 

menangani komplikasi yang sudah terjadi. Seringkali 

keterbatasan ekonomi menjadi persoalan yang 

dilematis bagi orang tua tatkala mendampingi 

anaknya menjalani pengobatan kanker. Dari sisi 

medis, terkadang ada beberapa alat maupun obat 

yang tidak dapat diperoleh dengan mudah di negara 

berkembang. Selama menjalani pengobatan, anak 

akan mengalami “jatuh-bangun” akibat efek kanker 

maupun pengobatan yang dijalaninya. Hal ini tentu 

menjadi beban pemikiran bagi anak maupun orang 

tua yang dapat memengaruhi hasil pengobatan.  

Kanker pada anak berbeda dengan kanker dewasa. Hingga saat ini, di negara maju pun, penyebab timbulnya 

kanker pada anak tidak diketahui. Sebagian besar kanker anak terjadi secara acak, artinya tidak dapat dilacak 

dari riwayat keluarga. Beberapa ahli berpendapat bahwa telah terjadi kelainan gen sejak janin masih di dalam 

kandungan. Setiap janin memiliki jenis gen yang berbeda tanpa diketahui apakah akan berkembang menjadi 

kanker. Belum ada skrining atau pemeriksaan selama kehamilan yang dapat memperkirakan apakah janin 

menderita kanker atau tidak. Bahkan setelah bayi lahir kemudian tumbuh menjadi anak, tidak ada pemeriksaan 

khusus untuk mengidentifikasi kanker apabila belum timbul gejala. Seringkali, gejala kanker diketahui pada saat 

pemeriksaan rutin atau bila anak mengalami sakit dan diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Prinsip utamanya, 

semakin dini gejala kanker dikenali, maka komplikasi akan semakin sedikit sehingga pengobatan bisa berjalan 

lebih efektif. 
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Sumber : IDAI DIY 

Para pemerhati anak dengan kanker yang tergabung dalam beberapa asosiasi internasional memperkenalkan “9 

kelompok tanda bahaya” yang mengarah pada kemungkinan kanker pada anak. Kelompok tanda bahaya tersebut 

adalah: 

1. Pucat, memar atau berdarah, nyeri pada tulang 

2. Benjolan atau bengkak, terutama bila tidak nyeri, tanpa demam atau tanda infeksi lain 

3. Penurunan berat badan atau demam yang tidak diketahui penyebabnya, batuk terus menerus atau sesak 

napas, berkeringat di malam hari 

4. Perubahan mendadak pada mata: tampak bayangan putih pada pupil (bagian mata yang berwarna gelap), 

juling, gangguan penglihatan, memar atau bengkak di sekitar mata 

5. Perut membuncit atau bengkak 

6. Nyeri kepala, terutama bila terjadi terus-menerus atau sangat sakit, muntah (terutama di pagi hari atau 

semakin sering sepanjang hari) 

7. Nyeri pada kaki atau tangan, bengkak tanpa didahului benturan atau radang 

8. Mudah lelah, sering mengantuk, perubahan perilaku 

9. Pusing berputar, kehilangan keseimbangan atau koordinasi gerakan badan 

Gejala dan tanda tersebut memang 

masih dapat diakibatkan oleh keadaan 

lain seperti infeksi, kelainan saraf, 

kelainan pencernaan atau organ lainnya. 

Namun, bila kita dapat memeriksakan 

anak dengan gejala tersebut lebih awal, 

maka kondisi yang lebih berat dapat 

diantisipasi. Selanjutnya, dokter akan 

melakukan pemeriksaan penunjang yang 

diperlukan seperti pemeriksaan darah, 

foto ronsen, atau USG.  

  

Pengobatan kanker anak pada dasarnya 

terdiri dari dua kelompok besar, 

pengobatan kuratif untuk melawan 

kanker dan pengobatan suportif paliatif 

untuk meringankan gejala. Kedua 

pengobatan ini dilakukan secara 

bersamaan dan berkelanjutan untuk 

memastikan anak dan keluarga dapat 

menjalani seluruh prosesnya dengan 

nyaman. Proses ini akan melibatkan 

berbagai tim ahli dari berbagai ilmu: 

dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, 

psikolog, rohaniwan, dan lainnya. Selain 

itu berbagai dukungan juga akan 

mengalir dari kelompok relawan 

pemerhati anak dengan kanker maupun 

penyintas kanker anak. Dengan demikian, 

kita berharap kualitas hidup anak akan 

terjaga selama dan setelah menjalani 

pengobatan. 

Referensi: 

Gupta S, Rivera-Luna R, Ribeiro RC, Howard SC (2014) Pediatric Oncology as the Next Global Child Health 

Priority: The Need for National Childhood Cancer Strategies in Low- and Middle-Income 

Countries. PLoS Med 11(6): e1001656. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001656 
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Kata bugar tidak asing di telinga kita. Sebagian 

orang menganggap kata sehat dan bugar memiliki 

arti yang sama. Namun sebenarnya sehat dan bugar 

memiliki makna yang berbeda meskipun sama-

sama berkaitan dengan kondisi tubuh. Mengutip 

dari laman resmi Kementerian Kesehatan RI, sehat 

adalah keadaan tubuh manusia, baik secara fisik, 

mental, spiritual, maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis.  Pengertian sehat 

tersebut berbeda dengan bugar. Bugar memiliki arti 

kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari dengan penuh energi dan semangat. 

Seseorang bisa jadi memiliki tubuh yang sehat dan 

tidak ada penyakit, tapi belum tentu orang tersebut 

memiliki tubuh yang bugar.  Kondisi bugar sangat 

penting agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-

hari baik di kantor, di rumah, maupun di komunitas 

secara optimal. 

Jangan lupa perhatikan asupan serat dan vitamin 

dari sayur dan buah-buahan. Hal ini penting untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, 

memperlancar pencernaan dan mendukung daya 

tahan tubuh. Batasi juga konsumsi gula dan 

minuman manis, karena selain dapat menyebabkan 

gigi berlubang, juga meningkatkan risiko terjadinya 

obesitas dan berbagai penyakit. 

 Selain jenis makanan yang sehat dan bergizi 

seimbang, porsi makan juga tidak boleh berlebihan. 

Makan terlalu kenyang akan menyebabkan sirkulasi 

darah terpusat ke sistem percernaan, sehingga kita 

mudah mengantuk dan cepat merasa lelah saat 

bekerja. 

5 tips memiliki tubuh yang bugar 

1. Konsumsi makanan sehat dengan porsi yang tepat 

Pilihlah jenis makanan yang mengandung karbohidrat 

kompleks, protein, dan lemak sehat untuk asupan 

harian. Intake protein harus cukup agar dapat 

mempertahankan massa otot dan meningkatkan 

jumlah kalori yang dibakar setiap harinya, selain itu 

makanan protein tinggi akan membantu anda merasa 

kenyang lebih lama.  

   

TETAP BUGAR SAAT BEKERJA 

dr Lulus Hardiyanti, SpKFR/KSM  
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 2. Olahraga teratur 

Olahraga rutin penting agar tubuh tetap aktif, 

menjaga berat badan ideal, mencegah berbagai 

penyakit, dan membuat tubuh kita tetap bugar dan 

berstamina. Luangkan 20-30 menit setiap hari untuk 

menggerakkan tubuh.  

 Tak perlu olahraga berat, anda bisa melakukan jalan 

santai, jogging, yoga, bersepeda, senam, berenang, 

bulutangkis rekreasional, atau pilih olahraga lain yang 

sesuai dengan kondisi dan hobi kita.  

 Supaya lebih bersemangat dalam menjalani olahraga, 

anda bisa menggunakan aplikasi olahraga di 

handphone atau smartwatch. Dengan aplikasi 

tersebut, anda bisa melihat pencapaian harian terkait 

jumlah gerakan yang sudah dilakukan dan jarak 

tempuh apabila melakukan jalan santai, jogging, atau 

bersepeda.  

 Apabila anda masih bingung dalam memilih jenis 

olahraga atau memiliki penyakit kronis dan harus 

rutin mengonsumsi obat, maka konsultasikan dengan 

dokter untuk menentukan jenis olahraga dan 

intensitas latihan yang tepat. 

 Olahraga yang dilakukan secara teratur dengan 

intensitas yang tepat, berperan meningkatkan 

kebugaran jantung paru, mempertahankan kekuatan 

otot, dan menjaga kepadatan tulang. Kondisi tubuh 

yang bugar akan membuat anda mampu menjalani 

aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan. 

3. Perbanyak minum air putih 

Boba dan kopi-kopi kekinian memang sangat 

menggoda. Tapi jangan lupa tetap perhatikan 

asupan air putih. Tercukupinya kebutuhan air 

dalam tubuh, akan membuat fungsi organ 

menjadi optimal. Sesuaikan kebutuhan cairan 

dengan berat badan dan intensitas kegiatan 

anda. Jika banyak melakukan aktivitas yang 

mengeluarkan keringat, tentu anda perlu 

mengonsumsi air putih lebih banyak. 

 Ketika kita kurang cairan, tubuh mungkin akan 

menyimpan karbohidrat sebagai lemak, karena 

tubuh tidak dapat secara efisien mengubah 

karbohidrat menjadi energi tanpa cairan yang 

cukup.  

4. Kelola tidur dengan baik 

Manfaat tidur sangat besar bagi pemulihan 

fisik maupun kesehatan mental. Tidur adalah 

kunci dari sistem imun yang kuat, 

meningkatkan daya ingat, dan bisa menjadi 

pengendali nafsu makan.  

 Orang dewasa perlu tidur 7-8 jam setiap hari. 

Orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap 

malam akan 4 kali lebih mudah mengalami flu 

dibanding yang tidur cukup. Pengelolaan tidur 

yang baik akan membuat anda tetap sehat dan 

bugar setiap hari. 

5.  Mengelola stress 

Stres terbukti dapat mengganggu sistem imun 

tubuh, membuat anda lebih mudah sakit, dan 

sulit fokus saat bekerja. Berfikir positif, 

melakukan olahraga teratur, dan 

mengembangkan hobi akan membantu anda 

untuk mengelola stress. 

5 tips tersebut akan membantu anda untuk selalu bugar saat bekerja maupun saat beraktivitas diluar 

kantor. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita mulai dari sekarang ….. !!! 

Referensi: 
https://p2ptm.kemkes.go.id 
https://www.gramedia.com/blog/cara-mudah-menjaga-
kesehatan-tubuh/ 
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https://www.gramedia.com/blog/cara-mudah-menjaga-kesehatan-tubuh/
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PRODUKTIF DENGAN MENJAGA 

KESEHATAN MENTAL 
Dr. dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ 

Dibalik menumpuknya pekerjaan, menjadi sehat dan produktif adalah keinginan banyak orang. Menjaga 
kesehatan mental kita merupakan salah satu upaya agar produktivitas hidup didapatkan. Banyak hal sederhana 
yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental, berikut sedikit tips yang dapat dijadikan kebiasaan sehari-

hari agar kesehatan mental kita terjaga sehingga menjadi tetap produktif. 

Bersyukur 

Membiasakan diri untuk bersyukur akan membantu 

kita melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Ketika 

berada dalam tekanan, kadang kita lupa bahwa ada 

banyak hal positif dalam hidup, seperti dukungan dari 

pasangan dan keluarga, badan yang sehat, teman-

teman yang menyenangkan, hingga hal-hal kecil 

seperti udara segar di pagi hari, menu sarapan yang 

enak, atau suara burung yang merdu. Dengan 

bersyukur kita menjadi ingat bahwa hidup kita berisi 

berbagai hal positif, dan pikiran ini membantu kita 

melalui stress. Bersyukur dapat dilaksanakan di dalam 

hati, namun akan lebih baik jika diekspresikan. 

Ekspresi syukur dapat dilakukan dengan menulis di 

buku catatan, bercerita ke teman tentang hal baik 

yang baru saja terjadi, baik saat mengobrol langsung 

maupun melalui pesan atau status media sosial. 

Menjaga kesehatan tubuh 

Seperti peribahasa “Mens sana in corpore sano”, di 

dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 

Menjaga kesehatan dapat dimulai dengan menjaga 

nutrisi yang seimbang. Makanan yang sehat 

mencakup karbohidrat, lemak, dan protein yang 

penting untuk kebutuhan energi aktivitas, menjaga 

daya tahan tubuh, dan proses penyembuhan luka. 

Konsumsi buah-buahan dan sayuran secara rutin 

juga perlu karena vitamin dan antioksidan yang 

terkandung dibutuhkan tubuh kita agar dapat 

berfungsi dengan baik. Kandungan fiber pada buah 

dan sayur juga membantu proses pencernaan 

makanan. 

Olahraga dan aktivitas fisik merupakan bagian 

penting dari proses menjaga kesehatan. Olahraga 

teratur terbukti dapat menurunkan resiko berbagai 

penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan 

menjaga kesehatan mental. Badan yang kuat 

karena berolahraga akan memberikan rasa percaya 

diri untuk melalui tantangan apapun yang mungkin 

muncul di hadapan kita. Olahraga sederhana yang 

dapat dilaksanakan seperti jalan rutin di pagi atau 

sore hari, atau senam 15-30 menit sebelum mandi 

pagi. Olahraga juga dapat menjadi sarana 

bersosialisasi dengan tetangga atau teman kerja, 

seperti bermain badminton sepulang kerja, atau 

janjian bermain sepakbola bersama setiap malam 

sabtu. Olahraga bersama juga memberikan rasa 

kedekatan dengan orang-orang di sekitar kita, yang 

membuat kita merasa nyaman berinteraksi dengan 

mereka 
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PRODUKTIF DENGAN MENJAGA 

KESEHATAN MENTAL 

Tidur yang cukup 

Tidur merupakan periode istirahat yang penting, seperti 

tercantum dalam firman Allah “Dialah yang menjadikan 

untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk 

istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun 

berusaha.” (QS Al-Furqaan: 47). Sebagaimana 

melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, 

mengurus rumah tangga, atau belajar merupakan 

tanggung jawab kita, memastikan tubuh mendapatkan 

istirahat yang cukup juga merupakan kewajiban kita 

sebagai manusia. Tidur dibutuhkan untuk menjaga 

kebugaran tubuh, dan masalah tidur dikaitkan dengan 

berbagai masalah fisik seperti obesitas, diabetes mellitus, 

atau hipertensi. Tidak berkualitasnya tidur atau 

kurangnya waktu tidur juga memengaruhi kondisi 

kejiwaan kita, seperti menurunkan konsentrasi, 

meningkatkan sensitivitas terhadap tekanan, 

menimbulkan kecemasan, serta mengganggu proses 

regulasi emosi. Memastikan diri kita dapat beristirahat 

yang cukup dapat dilaksanakan dengan menyiapkan 

jadwal tidur yang teratur, mengurangi distraksi sebelum 

tidur seperti dari HP atau televisi, serta membuat tempat 

tidur kita senyaman mungkin. 

Berinteraksi dengan orang lain 

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga 

penting bagi kita untuk membangun hubungan 

yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. 

Jaringan sosial yang baik akan membantu kita 

menjalani tekanan, semisal dengan adanya teman 

atau keluarga sebagai tempat kita curhat mengenai 

masalah yang kita hadapi. Pikiran yang lebih jernih 

setelah bercerita, serta masukan dari orang lain 

dapat membuat kita mampu melihat masalah dari 

sisi lain dan membantu kita menyelesaikannya. 

Interaksi dengan orang lain dapat dilaksanakan 

melalui media sosial, namun interaksi secara 

langsung akan memiliki dampak yang lebih kuat 

dalam mendekatkan diri kita dengan orang lain. 

Aktivitas seperti makan bersama, ngopi, belajar 

kelompok, atau olahraga merupakan kesempatan 

sering bagi kita untuk berinteraksi. Melibatkan diri 

dalam komunitas atau kelompok di lingkungan 

seperti karang taruna, PKK, atau arisan juga 

merupakan cara untuk menjalin hubungan baik 

dengan orang-orang di sekitar kita. 
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AKREDITASI SEBAGAI AJANG EVALUASI MUTU DAN 
KESELAMATAN PASIEN  

pelaporan dan evaluasi indikator mutu serta pelaporan 
insiden keselamatan pasien sedangkan upaya 
peningkatan mutu eksternal dilakukan melalui 
pemenuhan perijinan, sertifikasi dan akreditasi.” 
Ketua Survei, dr. Lina Julianty Prijatno, Sp.M., MM., PhD., 
FISQua memberikan sambutan dilanjutkan membuka 
Survei Akreditasi KARS dengan menyampaikan kode etik 
dan jadwal survei. Kegiatan dilanjutkan dengan 
Presentasi Direktur tentang Profil Rumah Sakit dan 
Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Rumah 
Sakit yang kemudian dikonfirmasi oleh Tim Surveior 
terhadap presentasi direktur. Kegiatan dilanjutkan 
dengan wawancara pimpinan yang disampaikan oleh Tim 
Surveior kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi 
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta di Ruang Webinar. 
Banyak hal yang dapat diperoleh sebagai evaluasi 
pembelajaran peningkatan mutu dan kualitas pelayanan 
yang akan menjadi peluang perbaikan ke depan, 
sehingga layanan di RSUP Dr Sardjito benar-benar sesuai 
dengan standar keselamatan dan mutu layanan 
kesehatan yan berlaku. 
Ketua Komite Mutu RS dr Ratih Hendarwati, MPH 
menyatakan peluang perbaikan yang akan menjadi fkus 
perbaikan adalah: 
1. Kepatuhan PPA mendokumentasikan asuhan di 

dalam dokumen RM (elektronik maupun manual) 
2. Pelatihan untuk seluruh staf : terkait medication 

error, pengelolaan etik, budaya keselamatan, 
manajemen fasilitas & keselamatan, dan lainnya 

3. Pelaksanaan supervisi : program mutu, pengelolaan 
obat, dsb4. Penerapan PPI, SKP di semua area 

     Red-hukormas 

Survei Akreditasi KARS di RSUP Dr Sardjito 
dilakukan secara hybrid (daring-luring) di Ruang 
Bisma, Gedung Diklat Lantai IV RSUP Dr. 
Sardjito Yogyakarta, Senin (30/1). Hadir secara 
daring, keempat surveior yang akan melakukan 
survei akreditasi selama 4 hari ke depan hingga 
Jum’at (3/2). Adapun keempat surveior 
tersebut adalah dr. Lina Julianty Prijatno, Sp.M., 
MM., PhD., FISQua yang bertindak sebagai 
Surveior Medis sekaligus Ketua Tim Survei, dr. 
Anthon WP, Sp.PK., MH.Kes., MM (Surveior 
Medis), Dr. dr. Purwadi, SStMk., MS., MARS 
(Surveior Manajemen) dan Elyana Sri 
Sulistyowati, S.Kep, MARS (Surveior 
Keperawatan). 
Kegiatan survei  ini diawali dengan Sambutan 
oleh Direktur Utama, dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., 
M.M.R. terkait upaya RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta sebagai pelaksana program 
pembangunan kesehatan nasional senantiasa 
berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan 
keselamatan pasien dalam mewujudkan tata 
kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang 
baik.” 
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta melakukan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien baik 
secara internal maupun eksternal secara 
berkesinambungan.  
“Peningkatan mutu internal dilakukan secara 
berkala melalui penentapan, pengukuran,  
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Telusur  

Telusur Medis 1  ke radionuklir  

Telusur Keperawatan,-ISIRS  

Telusur Manajemen -IPAL 

Telusur medis 2-IRNA  
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KEMENANGAN, AMANAH  & 
TANTANGAN 
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DOA SYUKUR 

HUT 41 Tahun  

Sardjito siap wujudkan 
Transformasi kesehatan 

Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Eniarti, 

M.Sc., Sp.KJ, MMR. dalam sambutannya memberikan 

gambaran bahwa di usia 41 tahun berdirinya RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta mengingatkan bahwa kita semua harus memiliki 

tekad untuk selalu memajukan layanan kesehatan dengan 

integritas yang tinggi demi pelayanan yang terbaik kepada 

masyatakat. 

“Selain jiwa integritas, sudah saatnya semua persoalan-

persoalan yang menghadang dan menghambat pelayanan 

harus mampu diselesaikan dengan semangat Hamrantasi 

Gawe serta didorong jiwa integritas tinggi pada seluruh 

jajaran SDM rumah sakit yang dijalankan secara konsisten 

maka akan sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan 

keseharian dalam melayani masyarakat.” 

 

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta genap 

berusia 41 tahun. Mengambil tema 
“Sardjito Hamrantasi Gawe”, jajaran 
Dewan Pengawas, Direksi, Guru Besar, 
Dekan FKKMK UGM, Civitas Hospitalia 
bersama Mitra Rumah Sakit menggelar 
Tasyakuran HUT Ke-41 RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta di Ruang Bhisma. Acara 
dimulai dengan Laporan Ketua Umum 
Panitia HUT Ke-41 RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta, dr. Bhirowo Yudo Pratomo, 
Sp.An, KKV yang memaparkan rangkaian 
acara peringatan HUT 41 Tahun RSUP Dr. 
Sardjito Yogyakarta serta harapan bagi 
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta agar mampu 
membangun kebersamaan untuk Sardjito 
yang lebih baik. 

RSUP Dr Sardjito telah berbenah melalui 

transformasi diberbagai Bidang. Transformasi diperlukan 

Rumah Sakit agar tidak tergilas oleh jaman di era teknologi 

saat ini. Dengan upaya Transformasi, maka RSUP Dr Sardjito 

secara pasti akan melakukan perubahan-perubahan untuk 

menghadapi tantangan dalam layanan kesehatan.  

RSUP Dr Sardjito saat ini dipercaya oleh 

Kementerian Kesehatan untuk melakukan 

integrasi kelembagaan Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional Tawangmangu. Kedepan 

kita mendapatkan amanah untuk 

membesarkan B2P2TOOT Tawangmangu 

menjadi pusat layanan Wellness Tourism 

dan Health Tourism. Harapannya pusat 

layanan tersebut akan menjadi kebanggaan 

bagi Indonesia. Selain itu, mohon doa 

restunya agar Proyek Ibu anak yang saat ini 

kita bangun dengan bantuan IsDB, ditahun 

depan dapat kita pergunakan untuk 

melayani  masyarakat. 

Red- 
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Direksi,Dewas, guru besar &Civitas  

Prof.dr Laksono T, M,Sc, Ph.D 

Direksi & Manajemen UPF Tawangmangu 

dr. Eddy Supriyadi , PhD, Sp.A(K) 
Prestasi  satker&SDM 
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Pak Yudi, begitu panggilannya. Pria yang telah 

mengabdikan diri bekerja di RSUP Dr Sardjito sejak 10 
tahun yang lalu sehari-hari berangkat bekerja pukul 
02.15 dini hari dan akan tiba di rumah sakit kurang 
lebih pukul 3 pagi, dilanjutkan dengan menyelesaikan 
pekerjaan yaitu menyapu area jalan sepanjang utara 
masjid, depan GAP sampai dengan area gapura 
proyek pembangunan Pediatric Tower. Target dari 
Pak Yudi, area outdoor ini akan selesai pukul 5 pagi, 
sehingga saat pasien dan karyawan lain datang, area 
sudah bersih untuk dilewati. Semangat Pak Yudi 
mencontoh Dr Sardjito dan ayahnya yang merupakan 
salah satu pejuang kemerdekaan. Beliau berharap, 
RSUP Dr Sardjito ke depan lebih bagus, lebih bersih, 
dan seluruh karyawan lebih tertib dan disiplin.  

Menengok Lantai Dasar Gedung Bedah Sentral 
Terpadu, Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu (ISSB) 
mempunyai peran yang penting dalam mendukung 
pelayanan di RSUP Dr Sardjito. Sehari-hari bekerja 
sebagai pelaksana dekontaminasi, Ayu bersama 
rekan-rekan di ISSB setiap bulannya mensterilkan 
instrument dan peralatan sebanyak kurang lebih 23 
ribu yang digunakan di seluruh area RSUP Dr Sardjito. 
Ayu berharap RSUP Dr Sardjito semakin baik dalam 
pelayanan. Ayu juga berharap kesejahteraan 
karyawan meningkat dan karyawan dipermudah 
dalam mendapat lahan parkir.  

DI BALIK LAYAR 

Siapa yang tak mengenal sosok pria satu ini. Akrab dipanggil 
Pak Suwid, sehari-hari bertugas mengatur parkir di RSUP Dr 
Sardjito Yogyakarta. Mulai bekerja di Sardjito sejak Januari 
1990 silam, pria kelahiran Yogyakarta, 10 April 1968 ini 
mempunyai harapan sederhana di HUT ke 41 tahun RSUP Dr 
Sardjito, diantaranya penambahan lahan parkir agar semua 
pasien dapat memarkirkan kendaraannya di lingkungan RSUP 
Dr Sardjito.  Selain itu Pak Suwid juga berharap akses jalan 
keluar diperlebar agar tidak ada kemacetan di jalur keluar dan 
mengajak seluruh petugas parkir sigap dan tanggap apabila 
terjadi kemacetan di area pintu keluar sehingga arus 
kendaraan lebih lancar. Lebih jauh, Pak Suwid mengharapkan 
karyawan lebih tertib dalam memarkirkan kendaraan sesuai 
zona yang ditentukan.  

dr. Flandiana Yogiyanti, PhD,Sp.DV 
Rini Ismiyati, Skep.Ns 
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DI BALIK LAYAR 
Tak kurang dari 4.000 orang dengan berbagai aktifitas 
berada di RSUP Dr Sardjito setiap harinya. Mungkin kita 
tidak pernah terbayang berapa banyak limbah yang 
diproduksi dengan padatnya aktifitas di rumah sakit. Ya, 
para punggawa dari  Instalasi Sanitasi Lingkungan dan 
K3RS lah yang setiap harinya bergelut dengan limbah 
baik limbah B3 medis, limbah B3 non medis, limbah 
domestic maupun limbah cair. Akrab disapa Pak Ali, 
bersama rekan –rekannya sehari hari bertanggung jawab 
mengelola limbah sehingga aman dan tidak mencemari 
lingkungan. Bergabung dengan RSUP Dr Sardjito sejak 
tahun 1993, pak Ali mengawali karirnya di Instalasi 
Catatan Medik dan kemudian ke Instalasi Sanitasi pada 
2001. Pak Ali berharap, pada 41 tahun Sardjito 
mengabdi, rumah sakit dapat terus meningkatkan 
pelayanannya, sehingga dapat mewujudkan kepuasan 
pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan 
eksternal.  

Sosok perempuan ramah dan penuh semangat ini sehari-
hari dapat kita temui di Ruang Dahlia 2, Sub Instalasi 
Rawat Inap Dewasa. Bekerja sebagai Pramu Husada, Bu 
Lusi, telah mengabdikan diri selama 26 tahun di RSUP Dr 
Sardjito. Sehari-hari Bu Lusi akan memastikan area dan 
peralatan di Ruang Dahlia 2 bersih dan siap untuk 
digunakan. Pada moment Hari Ulang Tahun ke 41 tahun 
RSUP Dr Sardjito bu Lusi ingin mengajak seluruh civitas 
hospitalia untuk mencintai pekerjaan, bekerja dengan 
penuh semangat dan syukur untuk memberikan yang 
terbaik. Bu Lusi juga menambahkan pentingnya 
komunikasi dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan 
pekerjaan.  

Pak Aris, sosok yang akan kita temui di Instalasi Pemeliharaan 
Sarana Rumah Sakit (IPSRS) merupakan salah satu punggawa 
rumah sakit yang akan siap sedia tatkala sarana di RS 
membutuhkan pemeliharaan. Bekerja sejak tahun 1997, pria 
kelahiran Sleman, 15 Februari 1970 ini bertanggung jawab dalam 
pemeliharaan sarana non medis di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta. 
Di HUT RSUP Dr Sardjito ke 41 tahun Pak Aris berharap semoga 
rumah sakit semakin maju dan baik dalam melayani masyarakat, 
dalam mewujudkan visi misi tetap memperhatikan 
kesejahteraan karyawan sehingga menjadikan rumah sakit 
tempat bekerja yang nyaman bagi seluruh karyawan.   

Begitu banyak civitas hospitalia seperti Pak Yono, Pak Jun, Bu Lusi yang mempunyai peran yang sangat 
penting dalam berjalannya roda pelayanan di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta. Pada momentum 41 tahun 
Sardjito Mengabdi ini, marilah kita berikan apresiasi mendalam dan suntikan semangat kepada seluruh civitas 
hospitalia agar terus mendedikasikan yang terbaik untuk rumah sakit, masyarakat, bangsa dan negara 
tercinta, Indonesia.  

Dirgahayu Sardjito-ku 
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Bagi masyarakat, kata nuklir identik dengan hal negatif, mulai dari bahaya radiasi bahkan sampai bom 

nuklir. Hal ini menarik, karena sejarah kemerdekaan Indonesia memang sangat kental dengan peristiwa Nagasaki 

dan Hiroshima yang diluluhlantahkan oleh sekutu menggunakan Bom Atom (nuklir) sehingga masyarakat 

Indonesia sampai sekarang masih merasakan trauma tersebut. Hal ini diperparah oleh adanya tayangan film 

tentang teroris yang menggunakan teknologi nuklir sebagai senjata untuk menghancurkan. Namun, sedikit sekali 

sumber maupun tayangan yang membahas peran dan manfaat teknologi tersebut terutama dalam bidang 

kesehatan khususnya di Kedokteran Nuklir.  

 

 

Kedokteran Nuklir In Vitro 
Radioimmunoassay , 

 

 
 

dr. Bangbang Aryanto, Sp.KN-TM 

Kedokteran Nuklir merupakan Spesialisasi 

Kedokteran yang mempelajari dan menggunakan sumber 

radiasi terbuka untuk kepentingan diagnostik dan terapi 

pada bidang kesehatan. Staf medik pelayanan 

kedokteran nuklir terdiri dari Dokter Spesialis 

Kedokteran Nuklir (Dokter SpKN) yang memiliki sertifikat 

kompetensi dan surat izin praktek spesialis kedokteran 

nuklir dari Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir Indonesia. 

Pemeriksaan diagnostik di Kedokteran Nuklir 

terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan In vivo dan in 

vitro. Pemeriksaan in vivo (pemeriksaan di dalam tubuh) 

adalah pemeriksaan menggunakan sumber radiasi 

terbuka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dan 

ditangkap sebagai hasil pencitraan oleh kamera gamma. 

Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada seluruh bagian 

tubuh. Ada atau tidaknya pancaran radiasi menandakan 

fungsi maupun gangguan pada tubuh, contohnya pada 

pemeriksaan sidik perfusi miokard (pemeriksaan untuk 

menilai gangguan pada pembuluh darah jantung), jika 

tangkapan radiasi pada jantung tidak ada, maka dapat 

dipastikan aliran darah pada jantung tersebut mengalami 

sumbatan. Lain halnya dengan pemeriksaan sidik 

diverticulum Meckel (kelainan kongenital/bawaan lahir 

dimana terdapat kantung pada bagian bawah usus 

halus), adanya tangkapan radioaktivitas pada daerah 

usus, menunjukkan adanya kelainan tersebut.  

Sama halnya dengan pemeriksaan in 

vivo, pemeriksaan in vitro kedokteran nuklir 

merupakan tindakan diagnostik menggunakan 

sumber radiasi terbuka (I-125).  Berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 

008/MENKES/SK/I/2009 tentang Standar 

Pelayanan Kedokteran Nuklir, Pelayanan 

diagnostik in-vitro adalah pemeriksaan 

kedokteran nuklir yang dilakukan terhadap 

spesimen yang diperoleh dari pasien 

menggunakan teknik radioimmuno assay atau 

immunoradiometric assay. Berdasarkan Perka 

BAPETEN No. 17 tahun 2012 tentang 

Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir, 

Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vitro adalah 

metoda kedokteran yang dalam kegiatannya 

menggunakan radionuklida dan/atau 

Radiofarmaka yang dilakukan di luar tubuh 

pasien untuk tujuan diagnostik melalui 

pemeriksaan spesimen biologis pasien. 
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Pemeriksaan radioimmunoassay dapat 

menentukan kadar suatu zat dalam darah menggunakan 

sampel yang diambil dari pasien. Pemeriksaan ini dapat 

mengevaluasi hormon tiroid beserta petanda tumornya, 

diantaranya adalah T3, T4, FT3, FT4, TSH Sensitif, 

Tiroglobulin, Anti Tiroglobulin Antibody, Antibodi 

antimikrosomal/Anti TPO. Selain itu, pemeriksaan ini pun 

berperan dalam mengukur kadar hormon reproduksi, 

diantaranya adalah progesteron, testosteron, estradiol, 

FSH, LH, Beta HCG dan prolactin serta insulin sampai C-

peptide. Pemeriksaan ini mempunyai sensitifitas yang 

tinggi karena dapat mendeteksi jumlah zat yang kecil. 

Kemampuannya untuk mengukur hanya subtansi 

tertentu membuat pemeriksaan ini pun sangat spesifik. 

Akurasi serta presisi pemeriksaan ini sangat baik.  

Saat ini, perkembangan pemeriksaan 

radioimmunoassay masih sangat terbatas. Hal ini 

disebabkan karena pemeriksaan ini menggunakan 

sumber radiasi, sehingga perijinannya hanya dapat 

dilakukan oleh beberapa rumah sakit saja yang 

mempunyai bagian kedokteran nuklir. Perijinan 

pemeriksaan ini memang lebih rumit karena 

mengharuskan rumah sakit melakukan perijinan oleh 

BAPETEN (Badan Pengawas tenaga Nuklir) dan memiliki 

instalasi kedokteran nuklir.  

 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito 
merupakan salah satu rumah sakit vertikal unggulan 
kementerian Kesehatan yang sudah memiliki instalasi 
kedokteran nuklir yang cukup lengkap. Pelayanan 
Radioimmunoassay dapat dilakukan di bagian 
Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler Gedung 
Bima. Dengan adanya pemeriksaan ini, pelayanan 
kesehatan pasien semakin lengkap dan komprehensif. 
Pasien dimudahkan dalam pelayanan konsultasi, 
pemeriksaan kadar hormon, sampai terapi di bagian 
kedokteran nuklir. Diagnosis dan penatalaksanaan yang 
tepat dari pasien seringkali tergantung (berdasarkan) 
pada hasil pemeriksaan ini. Untuk menentukan kualitas 
hasilnya maka pelayanan kedokteran nuklir in vitro ini 
sudah mempunyai perlengkapan yang mumpuni dan 
terbaru. Pelayanan ini sangat memperhatikan aspek 
keselamatan radiasi meliputi paparan personal, 
hilangnya validitas data, dan polusi lingkungan 

Dengan adanya pemeriksaan ini, khususnya pasien dengan kelainan tiroid dapat melakukan 

pemeriksaan “one stop shop service” di bagian kedokteran nuklir. Pasien dapat melakukan konsultasi 

dengan dokter ahli, pemeriksaan kadar hormon, pemeriksaan imaging dengan kamera gamma, dan 

melakukan terapi ablasi hanya dilakukan pada satu tempat yaitu di bagian kedokteran nuklir dan 

teranostik molekuler RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.  
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