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RINGKASAN PROPOSAL

Pemerintah Kota Surakarta menetapkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2016 – 2021 adalah :
“Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi
tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menterjemahkan dalam Misi : WARAS, WASIS, WAREG, MAPAN dan
PAPAN (3WMP). Pembangunan bidang kesehatan menjadi Misi yang Pertama yaitu WARAS yang bertujuan
mewujudkan masyarakat Surakarta yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.
Untuk mewujudkan derajad kesehatan masyarakat yang optimal, teknologi informasi menjadi salah satu
tantangan menuju keterbukaan informasi publik serta kemudahan dalam pelayanan informasi.

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

Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kota Surakarta menjadi salah satu inisiatif yang kreatif dan
inovatif karena merupakan terobosan yang berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota lainnya. Sistim ini dibangun untuk
menjembatani informasi antar semua sektor yang terlibat dalam penanggulangan kegawatdaruratan terutama
antara fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat primer maupun tingkat lanjut.

Sistim ini dapat menampilkan informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit sesuai kelas secara on-line
dan real time. Sistim ini terhubung (ter-bridging) dengan SIMRS (Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit)
sehingga update data dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu melakukan input data. Selain itu, sistim ini
juga dapat menampilkan informasi ketersediaan darah di PMI Kota Surakarta secara real time. Video singkat
tentang  PSC 119 Kota Surakarta dapat dilihat di link beriku :
  https://www.youtube.com/watch?v=jn91AsEex6g

https://www.youtube.com/watch?v=jn91AsEex6g
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Kota Surakarta terletak di tengah antara kabupaten di eks karesidenan Surakarta, sebagai wilayah strategis
yang merupakan pusat perdagangan dan pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Kota Surakarta
merupakan Kab/Kota dengan tingkat kepadatan tertinggi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 12.555 jiwa/KM2.
Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya angka kejadian kegawatdaruratan medis di Kota Surakarta.

Sementara itu, kondisi penanganan kegawatdaruratan medis di Kota Surakarta belum optimal sebagaimana
ditunjukkan dengan beberapa kondisi berikut :

Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki pelayanan kegawatdaruratan yang sesuai1.
dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Masih kurangnya pelayanan kegawatdaruratan yang berfokus pada Patient Safety.2.
Belum optimalnya sistim rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan.3.
Banyaknya keluhan masyarakat terhadap keterbatasan tempat tidur yang ada di fasilitas pelayanan4.
kesehatan baik di tingkat primer maupun tingkat lanjut.

 

Bagi masyarakat yang mengalami kondisi kegawatdaruratan medis membutuhkan pelayanan kesehatan
terutama dari warga miskin, permasalahan utama yang dihadapi sebelum inisiatif ini dilakukan adalah:

Pertama, tidak mempunyai informasi yang pasti dan kepada siapa dan kemana mereka bisa
mengadukan permasalahan apabila masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan terutama kondisi gawat
darurat dan membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut namun ditolak oleh pihak Rumah Sakit dengan
alasan tempat tidur penuh.

Dengan mulai diberlakukannya JKN oleh BPJS Kesehatan, masyarakat yang semula tidak mampu apabila
harus dirawat di rumah sakit menjadi bisa mengakses pelayanan rumah sakit karena ada Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kunjungan serta penggunaan tempat tidur
rumah sakit. Penolakan oleh pihak Rumah Sakit dengan alasan tempat tidur penuh, dianggap oleh sebagian
masyarakat sebagai diskriminasi pelayanan terhadap peserta JKN.

Anggapan ini tentu saja menyebabkan Rumah Sakit pada posisi yang tidak nyaman, karena begitu banyak
komplain masyarakat yang ditujukan ke pihak Rumah Sakit.

Kedua, alur pelayanan yang panjang dan dirasakan cukup berbelit serta belum adanya informasi yang
terpadu antar fasilitas pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan rujukan antar fasilitas pelayanan
kesehatan tidak optimal. Masyarakat merasa terombang-ambing dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit
lainnya. Contoh, apabila ada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan kondisinya
membutuhkan pelayanan medis segera, orang yang akan menolong, kebanyakan tidak memiliki nomor akses
untuk pelayanan kegawatdaruratan. Pada saat sudah di rumah sakit pun, sering kali terjadi tempat tidur di
rumah sakit tersebut penuh sehingga harus pindah ke rumah sakit yang lain. Hal ini tentunya mengakibatkan
pasien tidak segera tertangani, sehingga dimungkinkan kondisi  pasien menurun atau bahkan menjadi tidak
tertolong.

Ketiga, belum adanya sistim penanganan kegawatdaruratan yang terpadu dan melibatkan berbagai
sektor terkait seperti Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (DPBD), Dinas Perhubungan, Dinas
Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat primer maupun
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tingkat lanjut.
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PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Yang terlibat dalam Tim SPGDT adalah :

Walikota Surakarta dan Wakil Walikota sebagai Pelindung1.
Sekretaris Daerah sebagai Pengarah2.
Asisten Ekbangkesra Sekda Kota Surakarta sebagai Koordinator3.
Kepala Dinas Kesehatan sebagai Ketua I4.
Direktur RSUD Kota Surakarta sebagai Wakil Ketua5.
Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagai Sekretaris6.
Anggota :7.

Kepala Bappeda Kota Surakarta
Kepala DPPKA Kota Surakarta
Kepala BPBD Kota Surakarta
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta
Kepala Kepolisian Resort Surakarta
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Kota Surakarta
Ketua Tim Search and Rescue Kota Surakarta
Ketua PMI Cabang Kota Surakarta
Pimpinan Rumah Sakit se-Kota Surakarta

 

Pemecahan masalah ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan untuk mewadahi 
gagasan-gagasan inovatif  individual menjadi  lebih sistemik  dan terlembaga. Dari FGD tersebut disimpulkan
bahwa perlu dibentuk sebuah lembaga yang  berfungsi khusus untuk menerima telephon dari masyarakat
yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan medis, memberikan panduan penanganan awal kondisi
kegawatdaruratan medis, mengirimkan bantuan medis sesuai kebutuhan, serta menghubungi fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai rujukan penanganan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan kegawatdaruratan medis,
dibutuhkan sebuah sistim informasi yang dapat menghubungkan semua rumah sakit yang ada di Kota
Surakarta dengan aplikasi yang terhubung secara langsung ke SIMRS di masing-masing rumah sakit yang
ada di wilayah Kota Surakarta.

SPGDT yang selama ini sudah dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah menggunakan aplikasi yang mewajibkan masing-masing rumah sakit untuk melakukan entry data
secara periodik berbagai informasi yang dibutuhkan dalam aplikasi tersebut termasuk informasi ketersediaan
tempat tidur dan fasilitas rumah sakit lainnya. Hal ini tidak dapat berjalan secara optimal karena rumah sakit
harus menyediakan tenaga yang secara khusus harus melakukan entry data secara periodik berdasarkan
hasil pencatatan dalam SIMRS.

Aplikasi SPGDT Kota Surakarta dirancang dengan model bridging, yaitu dengan penyediaan web-service
SPGDT bagi semua rumah sakit yang ada. Aplikasi SIMRS akan secara periodik mengirimkan query data
secara otomatis ke web service tersebut, sehingga data yang ditampilkan di aplikasi SPGDT akan secara
otomatis terupdate sesuai periode waktu yang disepakati. Rumah Sakit tidak perlu lagi melakukan entry
data, karena data sudah terhubung dan sesuai dengan kondisi pencatatan di SIMRS.
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Beberapa strategi yang telah dilakukan sehingga SPGDT Kota Surakarta dapat terbentuk dan berfungsi
sebagaimana yang diharapkan, yaitu :

Pertama,  mencari referensi tentang SPGDT serta daerah yang sudah melaksanakan dan memiliki
SPGDT. Hal ini dilakukan sebagai pijakan untuk menentukan titik awal dari pembentukan SPGDT Kota
Surakarta. Diharapkan dengan menggunakan titik awal apa yang sudah dilakukan daerah lain, maka Kota
Surakarta dapat mengambil langkah lebih maju dari daerah referensi tersebut.

Kedua, menyusun kerangka SPGDT Kota Surakarta serta merancang supporting system yang berupa
aplikasi sistim informasi. Kerangka SPGDT disusun untuk dapat memberikan arah bagi pelaksanaan
penanggulangan gawat darurat, terutama dalam pelaksanaan jejaring pelayanan. Sedangkan aplikasi
SPGDT yang dibangun, bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan informasi antara call center sebagai
penerima panggilan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dituju serta dengan masyarakat yang
menghubungi call centre. Kerangka dan aplikasi yang dibangun diharapkan dapat mempersingkat respons
time dalam penanganan kegawatdaruratan medis.

Ketiga, melakukan pendekatan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo untuk bisa
mendapatkan akses panggilan kegawatdaruratan medis 119.

Nomor akses gawat darurat diharapkan adalah nomor yang pendek , mudah diingat dan sama di seluruh
wilyah Indonesia agar dimanapun kondisi kegawatdaruratan terjadi, masyarakat akan secara otomatis
mengingat nomor 119 untuk bisa segara mendapatkan bantuan.

Sebelum nomor akses 119 dapat digunakan di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta menggunakan
nomor lokal untuk akses ke call entre SGDT, yaitu dengan nomor 0271 – 6792660.
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara
baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Sebelum melaksanakan bridging aplikasi SPGDT dengan SIMRS dan SIM PMI, dilakukan advokasi ke
seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Kota Surakarta. Dari Tim IT SPGDT Kota Surakarta menyampaikan
kepada Tim IT Rumah Sakit dan PMI, bahwa bridging aplikasi yang akan dilaksanakan tidak akan
membebani Rumah Sakit, karena Rumah Sakit :

Tidak harus menyediakan sarana secara khusus
Aplikasi SPGDT tidak akan masuk/mempengaruhi aplikasi SIMRS maupun aplikasi PMI
Tidak ada biaya khusus yang harus dikeluarkan oleh Rumah Sakit dan PMI untuk proses bridging.
Periode up-date data rumah sakit disepakati antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Keunikan dari aplikasi SPGDT Kota Surakarta :

rumah sakit yang sudah melakukan bridging memiliki kebanggaan telah masuk dalam aplikasi miliki
Pemerintah Kota Surakarta, sehingga rumah sakit yang belum proses bridging berlomba-lomba untuk
segera di-bridging.
Rumah sakit yang menetapkan periode up-date data yang cepat akan menempati urutan di posisi atas,
sedangkan untuk rumah sakit yang menetapkan periode update data yang lama, akan menempati
urutan terbawah. Hal ini menyebabkan semua rumah sakit berlomba-lomba untuk menetapkan periode
update data yang cepat.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan publik ini, termasuk
perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya

Januari 2015, Pembentukan Tim Teknis Penanggulangan Gawat Darurat dengan Surat Keputusan1.
Kepala Dinas Kesehatan nomor 440/1009/2015.
Januari  2015, Penyusunan Konsep SPGDT Kota Surakarta2.
Januari – Pebruari 2015, mengumpulkan referensi tantang SPGDT3.
Pebruari 2015, mengirimkan surat permohonan untuk implementasi SPGDT dan nomor akses 1194.
kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo dan PT Telkom Tbk.
Maret 2015, kaji banding ke SPGDT Kota Bandung5.
Maret 2015, Jawaban dari Kementerian Kominfo, akses 119 sudah diserahkan kepada Kementerian6.
Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan, tidak dapat memberikan jawaban pasti. Dari PT. Telkom Tbk
menjawab bahwa akses 119 terintegrasi dengan aplikasi SPGDT milik Telkom, dan untuk
memanfaatkan aplikasi tersebut biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, sehingga Pemerintah
Kota Surakarta tidak mampu.
Maret – April 2015, pembuatan aplikasi dengan bekerja sama dengan  vendor7.
Mei 2015, advokasi ke Pimpinan Rumah Sakit8.
Mei 2015, sosialisasi ke Tim IT Rumah Sakit9.
Mulai Juni 2015, proses bridging aplikasi SPGDT dengan SIMRS dan PMI10.
Juni 2015, rekruitmen tenaga call centre.11.
Juni – Juli 2015, persiapan sarana dan prasarana call centre SPGDT.12.
14 Juli 2015, Peraturan Walikota nomor 16.C tahun 2015 tentang Penanggulangan Gawat Darurat13.
Terpadu
20 Juli 2015, Surat Keputusan Walikota Surakarta nomor 441.05/37.4/1/2015 tentang Pembentukan14.
Tim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
27 Juli 2015, Peresmian SPGDT Kota Surakarta oleh Walikota Surakarta15.
15 September 2016, membuat Telaah Staf kepada Walikota Surakarta tentang perlunya dibentuk UPT16.
Gawat Darurat.
Selama Agustus 2015 s/d Juni 2016, proses untuk mendapatkan akses 119 terus dilakukan.17.
Bulan Juni 2016, dari Kementerian Kesehatan berkunjung ke Kota Surakarta karena call centre Kota18.
Surakarta ditunjuk sebagai PSC (Public Safety Centre) untuk diintegrasikan dengan NCC  (National
Comand Centre) dengan menggunakan akses 119.
Tanggal 1 Juli 2016, PSC 119 Kota Surakarta diresmikan oleh Meteri Kesehatan Republik Indonesia.19.
Mulai bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, aplikasi SPGDT terus dievaluasi dan dilakukan20.
pengembangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data dan ketersediaan data dari SIMRS dan
PMI.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SPGDT sebanyak 12 Rumah21.
Sakit dan 1 PMI. Rumah Sakit tersebut adalah :

RSUD Dr. Moewardi
RS. Kasih Ibu
RS. Dr. Oen Surakarta
RS. PKU Muhammadiyah Surakarta
RS. Brayat Minulyo
RS Panti Waluyo
RSUD Kota Surakarta
RSI Kustati
RS Tri Harsi
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RS Hermina Surakarta
RS Jiwa Daerah Surakarta
RS Ortopedi Surakarta

Masing-masing Rumah Sakit juga mengembangkan out-put data terintegrasi dari aplikasi tersebut1.
untuk di ruang pendaftaran dan ruang tunggu rumah sakit sehingga masyarakat dapat secara langsung
melihat data tempat tidur rumah sakit di Kota Surakarta.
Untuk memperluas informasi dalam aplikasi tersebut, maka bekerjasama dengan Dinas Komunikasi2.
dan Informatika, maka aplikasi tersebut dapat dilihat oleh seluruh masyarakat dengan mengakses
http://spgdt.surakarta.go.id/ , solo_destination, atau melalui Batik Solo TV yang terpasang di Kantor
Kelurahan dan Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kota Surakarta.

http://spgdt.surakarta.go.id/
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini

Pelaku Utama SPGDT Kota Surakarta adalah Tim Teknis yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan nomor 444/1009/2015, dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
2. Ketua I : Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
3. Ketua II : Kepala Bidang P2PL
4. Sekretaris I : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
5. Sekretaris II : Kepala Seksi P2 dan PKLB
6. Divisi Medis : dokter Puskesmas
7. Koordinator Divisi IT : Kepala Seksi Sistim Informasi Manajemen Kes
8. Anggota Divisi IT : Staf Seksi SIMKES
9. Koordinator Divisi SDM : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10. Anggota Divisi SDM : Kepala Seksi SDMK
11. Petugas Call Centre : Tenaga TKPK (Perawat Terampil)

 

Satuan kerja yang terlibat adalah :

1. Bapppeda : Selaku Koordinator Pembangunan Kota Surakarta
2. BPPKAD : Selaku Bendahara Umum Daerah
3. Dinas Kominfo SP : Selaku Koordinator Teknologi Informatika
4. Dinas Perhubungan : Selaku Pengendali Akses Perhubungan
5. Badan PBD : Selaku Koordinator Penanggulangan Bencana
6. Dinas Pemadam Kebakaran : Selaku Pengendali Kebakaran
7. Puskesmas : Selaku Fasyankes Primer
8. Rumah Sakit : Selaku Fasyankes Rujukan
9. PMI Kota Surakarta : Selaku Penyedia Bank Darah
10. Kepolisian Resort Kota : Selaku Pengendali Kamtibmas
11. PT. Telkom Tbk. : Selaku Penyedia Layanan Telekomunikasi
12. BPJS Kesehatan : Selaku Penyedia Layanan JKN

13. LSM
: Penyedia Layanan Ambulance Gratis,
  Membantu Pelaksanaan Sosialisasi Program
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik ini

SUMBER DAYA KEUANGAN.

Pada tahun anggaran 2015 melalui dana APBD Perubahan, dialokasikan dana sebesar Rp.   200.000.000,-
diperuntukkan bagi :

Penyiapan gedung (ruang untuk call centre)
Pembelian Komputer Server (1 unit)
Pembelian PC Klien (2 unit)
Printer (1 unit)
AC (1 unit)
Pesawat telepon (1 unit)
Sambungan telepon dan internet
Pembuatan Aplikasi SPGDT

Pada tahun anggaran 2016 melalui dana APBD Perubahan, dialokasikan dana sebesar Rp.  650.000.000,-
diperuntukkan bagi :

Operasional
Pembelian Ambulance (1 unit)
Pemeliharaan (up-grade) aplikasi
Gaji Tenaga Call Centre

 

SUMBER DAYA MANUSIA

UPT Gawat Darurat (UPT Gadar) dipimpin oleh seorang Kepala yang disetarakan dengan Pejabat Struktural
 Eselon IV a,  yang  bertanggungjawab  kepada  Kepala Dinas Kesehatan  melalui Kepala UPT Gawat
Darurat dibantu oleh 1 orang Kasubbag Tata Usaha yang setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV/b dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPT Gawat Darurat.

Adapun sampai saat ini jumlah SDM yang memperkuat UPT Gadar Kota Surakarta sebanyak 5 personil ASN
dan 4 orang Tenaga Kontrak dengan keahlian Perawat Terampil sebagai petugas call centre.

 

SUMBER DAYA TEKNIS

Teknologi Informasi yang digunakan pada Call Centre 119 adalah :

Aplikasi PCS 119 yang terintegrasi dengan NCC 119 Kemenkes, aplikasi ini merupakan algoritma
untuk melakukan pemilahan panggilan 119 berdasarkan wilayah dan melakukan filtering & dispatching
dari NCC 119 ke PCS 119 sesuai wilayah kejadian.
Aplikasi SPGDT Kota Surakarta yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk
memfasilitasi jaringan komunikasi antara call centre 119 dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang
ada di Kota Surakarta.
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik ini

Beberapa keluaran kongkret dari PSC 119 Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Akses tunggal 119

Nomor akses 119 adalah nomor layanan yang disediakan oleh Kementerian Kominfo dan PT Telkom
Indonesia untuk panggilan gawat darurat medis. Nomor tersebut dapat diakses dari seluruh wilayah
Indonesia tanpa menggunakan kode area, bebas pulsa dan dapat diakses dari telepon selular maupun
telepon rumah. Kode akses tersebut tidak perlu menggunakan kode area dengan tujuan agar masyarakat
mudah menghafal dan mudah melakukan panggilan apabila terjadi kondisi gawat darurat.

 

2. Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit

Sebelum ada aplikasi PSC, banyak sekali keluhan masyarakat terhadap akses pelayanan rawat inap di
rumah sakit. Masyarakat sering kali merasa terombang-ambing pada saat membutuhkan pelayanan rumah
sakit, namun ditolak dengan alasan tidak ada tempat tidur kosong. Pindah ke rumah sakit yang lain, sering
kali juga mengalami penolakan dengan alasan yang sama. Karena di era JKN ini, pengguna layanan rumah
sakit menjadi sangat melimpah.

Dengan adanya informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang dapat diakses oleh seluruh
masyarakat, maka calon pengguna layanan rumah sakit tidak perlu lagi bolak-balik pindah rumah mencari
tempat tidur yang kosong. Mereka bisa langsung menuju ke rumah sakit yang masih tersedia tempat tidur
kosong sesuai dengan klas yang diharapkan.

 

3. Informasi Ketersediaan Darah

Aplikasi PSC juga terhubung ke aplikasi informasi PMI Kota Surakarta, sehingga ketersediaan bank darah di
PMI dapat dilihat di aplikasi tersebut secara real time. Masyarakat yang membutuhkan donor darah, dapat
memanfaatkan informasi pada aplikasi tersebut sehingga darah yang dibutuhkan dapat segera diperoleh.

 

4. Panduan Penanganan Kegawatdaruratan

Pada saat ada panggilan masuk ke PSC 119, petugas call centre akan melakukan investigasi cepat tentang
jenis kejadian, tempat kejadian, jumlah korban dan kondisi korban. Berdasarkan hasil invertigasi tersebut,
petugas call centre akan memberikan panduan kepada si penelepon tentang pertolongan pertama yang
harus dilakukan sesuai dengan algoritma kasus yang terdapat dalam aplikasi tersebut sampai datangnya
bantuan petugas medis apabila diperlukan.

 

5. Pengiriman Ambulance dan Tim Medis

Apabila berdasarkan hasil inverstigasi perlu dikirimkan Tim Medis dan ambulance, maka petugas call centre
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akan segera menghubungi tim medis dan ambulance untuk segera meluncur ke lokasi dengan informasi
jumlah korban dan kondisinya. Selain itu petugas call centre juga akan menghubungi rumah sakit terdekat
yang masih tersedia fasilitas pelayanan berdasarkan informasi pada aplikasi PSC. Informasi tentang jumlah
dan kondisi korban akan dikirim ke rumah sakit yang dituju, sehingga pada saat korban sampai di rumah sakit
dapat segera ditangani.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Sebagaimana institusi birokrasi yang modern, setelah dilakukan aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan,
dan pembiayaan, maka dilakukan pula monitoring dan evaluasi, yang di PSC 119 Kota Surakarta
dilaksanakan sebagai berikut:

1. Monitoring pelaksanaan PSC 119 dipantau secara on-line melalui web site dengan melihat :

Apakah tampilan aplikasi sudah sesuai, ataukah ada masalah (misal : ada rumah sakit yang tidak
tampil). Apabila terjadi masalah, maka ADMIN akan membuka data base untuk melihat permasalahan
yang terjadi.
Apakah bridging dengan rumah sakit berjalan lancar atau tidak (misal : update data lebih dari waktu
yang telah disepakati). Apabila terjadin kendala, maka ADMIN akan menghubungi rumah sakit untuk
mekonfirmasi.
Statistik data panggilan yang diterima, serta jumlah kasus yang telah ditangani berdasarkan periode
waktu tertentu.

 

2. Evaluasi dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali, meliputi :

Koneksi antara NCC 119 Kementerian Kesehatan dengan PSC 119 Kota Surakarta. Pada awal
peluncuran program ini, masih sering terjadi kesalahan dalam fungsi filtering & dispatching dari NCC
119, sehingga banyak panggilan masuk yang tidak jelas dan panggilan yang di luar jangkauan wilayah
Kota Surakarta (dari Makasar, Wonosobo dll). Hal ini perlu dikoordinasikan dengan Kementerian
Kesehatan agar fungsi NCC 119 dapat berjalan optimal.
Analisis panggilan masuk dengan menghitung rasio antara panggilan masuk yang benar-benar gawat
darurat dengan panggilan masuk yang tidak gawat darurat / tidak sesuai.
Evaluasi pelaksanaan pelayanan gawat darurat yang meliputi : pelayanan pra rumah sakit, inter rumah
sakit dan antar rumah sakit. Apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan prosedur
pelayanan kegawatdaruratan ataukan belum. Apabila belum sesuai, maka perlu dilakukan koordinasi
lebih lanjut dan pelatihan teknis puntuk petugas.
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KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara penanggulangan dan
penyelesaiannya

Kendala utama yang dihadapi dalam pelayanan PSC 119 Kota Surakarta :

Aplikasi SIMRS berbeda di masing-masing rumah sakit, karena aplikasi tersebut dikembangkan
sendiri-sendiri. Ada beberapa rumah sakit yang sudah memiliki Tim IT, sehingga aplikasi
dikembangkan secara internal oleh rumah sakit. Namun juga ada rumah sakit yang yang belum
memiliki Tim IT, sehingga pengembangan aplikasi dikerjakan oleh vendor. Karena pengembang
aplikasi berbeda-beda, maka data base yang digunakan juga berbeda-beda. Sehingga untuk proses
bridging dilakukan dengan komunikasi antara IT rumah sakit dengan IT PSC, dan dilakukan ke rumah
sakit satu persatu. Meskipun ada rumah sakit yang proses bridging hanya dilakukan dengan on-line
lewat Tim Viewer.

 

Belum stabilnya koneksi antara NCC 119 dan PSC 119. Masih sering terjadi gangguan yang berupa
panggilan dengan suara yang tidak jelas sehingga petugas call center PSC 119 tidak bisa
menindaklanjuti panggilan tersebut. Kendala tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kementerian
Kesehatan dan sudah ditindaklanjuti oleh PT. Telkom.

 

Biaya untuk berlangganan akses koneksi tersebut juga cukup mahal. Berdasarkan evaluasi data
statistik, panggilan gawat darurat yang masuk belum banyak. Sehingga jika dibandingkan dengan
biaya yang harus dikeluarkan kurang seimbang. Hal ini mungkin terjadi karena layanan gawat darurat
PSC 119 belum tersosialisasi secara luas kepada masyarakat. Untuk  itu perlu dilakukan sosialisasi
yang lebih kuat kepada masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkan
layanan tersebut. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun dilakukan juga oleh
instansi terkait terutama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang menunjukkan dampak/manfaat dari
inovasi pelayanan publik ini

Beberapa dampak positif:

1. Keterbukaan Informasi Ketersediaan Tempat Tidur dan Layanan Rumah Sakit

Dengan adanya Aplikasi PSC 119 Kota Surakarta, saat ini seluruh masyarakat Kota Surakarta dapat
mengakses data ketersediaan tempat tidur dan fasilitas layanan rumah sakit secara real time. Masyarakat
tidak perlu lagi bingung akan ke rumah sakit dan takut ditolak karena tidak ada tempat tidur kosong.

2. Menurunnya Tingkat Komplain Masyarakat akibat Penolakan Pihak Rumah Sakit

Adanya keterbukaan informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit membawa dampak posistif menurunnya
tingkat komplain masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Masyarakat semula berprasangka bahwa
rumah sakit melakukan diskriminasi terhadap pengguna JKN terutama masyarakat tidak mampu, dan
menganggap bahwa yang segera dilayani rumah sakit adalah masyarakat yang mampu membayar tunai.
Namun sekarang masyarakat mulai memahami bahwa di rumah sakit juga ada rujukan internal yang harus
dilayani.

3. Adanya akses tunggal yang mudah dan gampang diingat.

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

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Permasalahan utama yang dihadapi sebelum inovasi ini dilakukan adalah:

Pertama, tidak mempunyai informasi yang pasti dan kepada siapa dan kemana mereka bisa
mengadukan permasalahan apabila masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan terutama kondisi gawat
darurat dan membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut namun ditolak oleh pihak Rumah Sakit dengan
alasan tempat tidur penuh.

Dengan mulai diberlakukannya JKN oleh BPJS Kesehatan, masyarakat yang semula tidak mampu apabila
harus dirawat di rumah sakit menjadi bisa mengakses pelayanan rumah sakit karena ada Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kunjungan serta penggunaan tempat tidur
rumah sakit. Penolakan oleh pihak Rumah Sakit dengan alasan tempat tidur penuh, dianggap oleh sebagian
masyarakat sebagai diskriminasi pelayanan terhadap peserta JKN.

Anggapan ini tentu saja menyebabkan Rumah Sakit pada posisi yang tidak nyaman, karena begitu banyak
komplain masyarakat yang ditujukan ke pihak Rumah Sakit.

Kedua, alur pelayanan yang panjang dan dirasakan cukup berbelit serta belum adanya informasi yang
terpadu antar fasilitas pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan rujukan antar fasilitas pelayanan
kesehatan tidak optimal. Masyarakat merasa terombang-ambing dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit
lainnya. Contoh, apabila ada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan kondisinya
membutuhkan pelayanan medis segera, orang yang akan menolong, kebanyakan tidak memiliki nomor akses
untuk pelayanan kegawatdaruratan. Pada saat sudah di rumah sakit pun, sering kali terjadi tempat tidur di
rumah sakit tersebut penuh sehingga harus pindah ke rumah sakit yang lain. Hal ini tentunya mengakibatkan
pasien tidak segera tertangani, sehingga dimungkinkan kondisi  pasien menurun atau bahkan menjadi tidak
tertolong.

Ketiga, belum adanya sistim penanganan kegawatdaruratan yang terpadu dan melibatkan berbagai
sektor terkait seperti Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (DPBD), Dinas Perhubungan, Dinas
Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat primer maupun
tingkat lanjut.

 

Manfaat setelah adanya inovasi ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi Ketersediaan Tempat Tidur dan Layanan Rumah Sakit

Dengan adanya Aplikasi PSC 119 Kota Surakarta, saat ini seluruh masyarakat Kota Surakarta dapat
mengakses data ketersediaan tempat tidur dan fasilitas layanan rumah sakit secara real time. Masyarakat
tidak perlu lagi bingung akan ke rumah sakit dan takut ditolak karena tidak ada tempat tidur kosong.

2. Menurunnya Tingkat Komplain Masyarakat akibat Penolakan Pihak Rumah Sakit

Adanya keterbukaan informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit membawa dampak posistif menurunnya
tingkat komplain masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Masyarakat semula berprasangka bahwa
rumah sakit melakukan diskriminasi terhadap pengguna JKN terutama masyarakat tidak mampu, dan
menganggap bahwa yang segera dilayani rumah sakit adalah masyarakat yang mampu membayar tunai.
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Namun sekarang masyarakat mulai memahami bahwa di rumah sakit juga ada rujukan internal yang harus
dilayani.

3. Adanya akses tunggal yang mudah dan gampang diingat.

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

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini, pembelajarannya, dan
rekomendasi untuk masa depan

Dengan diluncurkannya PSC 119 Kota Surakarta, pembelajaran yang dapat dipetik antara lain :

Program Pemerintah dalam Pelayanan Masyarakat akan mendapat dukungan baik dari masyarakat1.
maupun pihak-pihak yang berkepentingan apabila dikomunikasikan dengan baik sehingga tujuan yang
ingin dicapai serta prosedur pelaksanaannya dapat dipahami oleh semua pihak. Sebagai contoh pada
saat rumah sakit dan PMI diajak untuk ikut bergabung dengan bridging aplikasi, mereka antusias
bahkan antri untuk bisa segera ter-bridging.
Adanya keterbukaan informasi ketersediaan tempat tidur dan fasilitas layanan rumah sakit2.
memberikan dampak positif baik dari sisi pengguna layanan maupun penyedia layanan kesehatan.
Sosialisasi menjadi faktor kunci bagi keberhasilan sebuah program. Karena dengan3.
tersosialisasikannya program secara masif, berdampak pada munculnya dukungan dari pihak-pihak
terkait serta meningkatnya pemanfaatan program tersebut oleh pengguna layanan.
Pentingnya Kemitraan Pemerintah – Swasta – LSM yang Solid4.
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi (transfer of
knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi, daerah, nasional dan/atau internasional, dan
jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat direplikasi

Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang dibangun Pemerintah Kota Surakarta dengan PSC
119, sangat memungkinkan untuk dikembangkan dengan beberapa kemungkinan berikut :

Integrasi Sistim antar daerah yang saling berdekatan. Ini perlu dilakukan untuk lebih
mengoptimalkan rujukan antar wilayah karena Kota Surakarta sebagai daerah penyangga bagi
kabupaten di sekitarnya.
Integrasi Sistim dengan Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga
sudah memiliki aplikasi SPGDT, namun baru sedikit rumah sakit yang ter-bridging ke aplikasi tersebut.
Dengan melakukan integrasi sistim dengan PSC 119 Kota Surakarta, maka secara otomatis aplikasi
provinsi tersebut sudah medapatkan data dari rumah sakit di wilayah Kota Surakarta secara real time.
Aplikasi berbasis android sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Informasi dapat lebih luas
kepada masyarakat sehingga pemanfaatan PSC 119 bisa lebih optimal.
Aplikasi dilengkapi dengan GPS Tracker. Agar lebih mudah mendeteksi lokasi kejadian dan
mempercepat penanganan korban
Rujukan on-line, dari PSC ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maupun antar fasilitas pelayanan
kesehatan. Untuk memangkas jalur birokrasi rujukan dengan tanpa meninggalkan norma-norma yang
harus dipenuhi dalam proses rujukan.

 

Selain itu, sistim ini juga sangat memungkinkan untuk direplikasi ke daerah lain. Sebagai contoh, sudah
banyak daerah yang melakukan kaji banding ke PSC 119 Kota Surakarta untuk pembelajaran dan
kemungkinan mereplikasi sistim tersebut ke daerahnya masing-masing, diantaranya :

Pemerintah Kabutaen Bandung
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Pemerintah Kabupaten Grobogan
Pemerintah Kota Semarang
Pemerintah Kota Magelang


