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Lampiran 4  

Daftar Pertanyaan Wawancara Mendalam dengan Petugas Ruangan Penjawab 

Rujukan 

1. a.  Siapa yang bertugas menjawab rujukan? Selalu bidan atau ada petugas 

lain? 

b. Berapa jumlah petugas tersebut? 

c. Bagaimana persepsi anda mengenai jumlah bidan ataupun petugas 

yang menjawab rujukan SIJARIEMAS? Apakah cukup atau kurang? 

Sertakan alasan. 

2. a.  Apakah ada pelatihan khusus untuk penggunaan SIJARIEMAS? 

b. Apabila ada, apakah pelatihan tersebut bermanfaat? 

c. Apabila ada, bagaimana model pelatihan tersebut? 

d. Apabila ada, apa saja materi pelatihan tersebut? 

e. Apabila ada, apakah dalam pelaksanaan tersebut terdapat kekurangan? 

Sertakan alasan. 

f. Apabila ada, apa yang perlu diperbaiki dari pelatihan tersebut? 

3. a.  Apabila tidak ada, bagaimana pendapat anda mengenai pelatihan 

khusus penggunaan SIJARIEMAS? 

b.  Apabila tidak ada, apakah anda menginginkan adanya pelatihan? 

c.  Apabila tidak ada dan anda menginginkan adanya pelatihan, 

bagaimana model pelatihan yang anda inginkan? 

d. Apabila tidak ada dan anda menginginkan adanya pelatihan, materi 

apa saja yang anda harapkan? 

4. Apa sajakah hambatan yang terjadi terkait bidan ataupun petugas yang 

menjawab rujukan SIJARIEMAS? 

5. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada? 

6. Apakah Anda memiliki saran terkait dengan bidan ataupun petugas yang 

menjawab rujukan SIJARIEMAS? 

7. a.  Berapa jumlah operator/ teknisi yang memahami pengelolaan sistem 

SIJARIEMAS? 
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b. Bagaimana persepsi Anda mengenai jumlah teknisi atau operator yang 

memahami pengelolaan sistem SIJARIEMAS? 

8. Apa sajakah hambatan yang terjadi terkait dengan tugas yang Anda 

lakukan? 

9. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada? 

10. Apakah Anda memiliki saran terkait sumber daya manusia yang 

melaksanakan tugas pengelolaan sistem SIJARIEMAS? 

11. a.  Bagaimana pendapat Anda mengenai kemampuan perujuk dalam 

penggunaan SIJARIEMAS? 

b.  Apakah menurut Anda perujuk sudah dapat menggunakan 

SIJARIEMAS dengan baik? 

c.  Media apa yang sering digunakan perujuk? 

d.  Apakah perujuk dapat melakukan stabilisasi dengan baik? 

12. a. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan dokter spesialis di 

VK IGD? 

b.  Apakah keberadaan dokter spesialis di IGD berperan besar dalam 

meningkatkan pelayanan kepada pasien rujukan? 

13. a.  Berapa jumlah dokter spesialis yang selalu sedia di IGD? 

b. Bagaimana persepsi Anda mengenai jumlah dokter spesialis yang 

selalu sedia di IGD? Apakah sudah cukup? Sertakan alasan. 

14. Apa sajakah hambatan yang terjadi mengenai sumber daya manusia yang 

terkait dengan penanganan rujukan? 

15. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi? 

16. Bagaiman persepsi Anda mengenai ketersediaan sarana dan prasarana 

SIJARIEMAS? 

17. Apakah Anda memiliki keluhan mengenai sarana dan prasarana yang 

ada? Apabila ada, bagaimana penjelsan Anda mengenai keluhan 

tersebut? 

18. Apakah Anda memiliki saran penambahan sarana dan prasarana yang 

mendukung?  

19. Apakah alasan anda mengenai saran tersebut? 
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20. Bagaimana target kedepan mengenai sarana dan prasarana 

SIJARIEMAS? 

21. Bagaimana penjelasan Anda terkait kegunaan masing-masing sarana dan 

prasarana?  

22. Adakah sarana ataupun prasarana yang sebenarnya tidak dibutuhkan? 

23. a. Apa sajakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur 

SIJARIEMAS? 

b.  Bagaimana cara anda mengatasi hambatan tersebut? 

c.  Apakah ada bagian dari prosedur yang Anda rasa terlalu berlebihan 

dan seharusnya tidak perlu dilakukan? 

24. a.  Apakah ada kekurangan dalam prosedur yang telah ditetapkan?  

b. Apabila ada, bagaimana penjelasan Anda mengenai kekurangan 

tersebut? 

 25. Bagaimana saran Anda untuk prosedur yang lebih baik? 
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Lampiran 5 

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Petugas Ruangan Penjawab Rujukan 

1. Dokter Jaga VK IGD 1 

Peneliti 

(P)/Dokter 

Jaga 1 (D1) 

Transkrip 

P Selamat pagi, saya Karina Prawestisita, Mahasiswa FK UNDIP. Saya 

ingin bertanya mengenai SIJARIEMAS, jadi kalau di Rumah Sakit 

Margono ini yang menjawab rujukan itu siapa biasanya? 

D1 Biasanya si eee.. harusnya kan dokternya ya, dokter jaga IGDnya, cuman 

kadang kalau misal kita lagi tindakan atau apa gitu.. bidannya juga boleh 

P Jadi bisa bidan bisa dokternya?   

D1 Tapi tetep nantikan sepengetahuan dokternya 

P Jadi walaupun bidan yang menjawab tapi bidannya tetep laporan sama 

dokternya? 

D1 Iya tetep laporan 

P Kalau disini yang sift-siftan itu dokter jaganya 1? 

D1 Iya, sift siftan ada, setiap sift itu ada 1 dokter umunya yang jaga di VK  

P Kalau bidannya? 

D1 Bidannya….Biasanya kalau pagi 3, kalau malem itu 2 tapi itu kondisional 

ya, kalau misalnya banyak pasiennya, biasanya manggil dari belakang, 

jadi ada bantuan.  

P Jadi yang banyak rujukan malem ya? 

D1 Iya, biasanya malem banyak. Malem sore, itu banyak. 

P Siftnya itu tdi bagaimana dok? Pagi dan malam?  

D1 Pagi, siang, dan malam. 

P Oh.. siang juga ada. Siangnya 3 juga kalau bidan? 

D1 Ngg.. Kalau secara jadwal 2 2 2. 

P Oooh… 

D1 Eh, yang pagi 3, siang 2, malam 2, tapi kondisional. 

P Kalau dokter jaganya tiap sift 1 ya? 

D1 Iya, setiap sift 1. 

P Kalau menurut dokter sudah cukup belum si dengan jumlah segitu yang 

sift? 

D1 Eeee… Kalo misalnya pas banyak ya gak cukup, kalo misalnya ini ya pas 

sepi ya cukup cukup aja si dua.  

P Seringnya banyak ga si? 

D1  Seringnya banyak! Hehehe 

P Wah masalahnya seringnya banyak ya. 

D1 Hahaha, seringnya banyaakk. Jadi maksudnya kalo untuk buat aku 

kayanya kurang deh. Soalnya kadang kalo misalnya partus bareng disini 

rame kan ga mungkin kita kirim ke vk belakang kan. Jadi partusnya disini, 

nah kalo bidannya udah megang pasien satu-satu ya yang lainnya 

bagaimana gitu. 

P Soalnya banyak si ya biasanya.  

D1 Yap  
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P Terus kalau untuk penggunaan sijariemas ada pelatihannya nggak? Atau 

disini diajarin cara njawab aja? 

D1 Maksudnya pelatihan bagaimana ya? 

P Kaya penggunaan softwarenya. 

D1 Oh penggunaannya.. Mungkin diawal dulu udah ada pelatihannya ya.. 

Cuma kalo misal sekarang si ga ada, sebenernya saya kan juga baru ya 

disini, baru 3 bulan, untuk softwarenya sendiri si apa namanya, hmm 

gampang untuk digunakan, jadi mudah. 

P Ohh.. jadi gampang diajarin juga ya? 

D1 Iya gampang. 

P Ada hambatan hambatan ga si? Misalkan, ada bidan yang ga bias make 

itu, atau hamabatan-hambatan dari SDM lainnya. 

D1 Kalo SDM engga yaa.. Lebih kee.. apa namanya.. Sinyal, ini hardwarenya 

hardwarenya sama networknya yang sering bermasalah. Kadang 

sistemnya eror kaya gitu kan, terus misalnya ada pasien ada sms, pasti kan 

ada kaya sirine gitu kan, tuit tuit tuit, nah itu kadang kalau misalnya 

softwarenya eror, itu ga bunyi. Kadang ga bunyi, terus harus kita liat gitu 

loh. Atau bahkan ada pasien masuk baru, sms baru, cuman ga kedetek di 

sini, jadi harus logout dulu. 

P Itu sering ga si dok?  

D1 Seringnya si engga ya, engga begitu sering, tapi cukup mengganggu. 

P Kalau ada masalah gitu, ada teknisinya ga si dari rumah sakit?  

D1 Ohhh teknisinya ada dari SIM gitu kan ada, bagian ITnya, cuman kan 

jarang sampe manggil teknisinya, pas aku jaga loh ya, biasanya kalo ada 

eror di logout terus sign in lagi udh bisa.  

P Berarti belum pernah sampe manggil teknisinya kesini untuk 

memperbaiki gitu ya dok? 

D1 Kalo selama aku jaga belum pernah si, mungkin yang lain udah kali. 

Hehehe  

P Biasanya kalo kasus kasus yang dating itu bener-bener kasus yang ngga 

bisa di tangani dilayanan primer ya dok? 

D1 Rata-rata iya. Rata-rata iya… cuman kadang-kadang ya….tau sendiri lah, 

rujukan ya.. mungkin mereka males atau apa gitu kan tetep dirujuk kesini 

dengan diagnosis yang terlalu.. 

P Biasanya kalau sijariemas ini kan pake sms ya dok, tapi ada yang nelpon 

gitu ga si? 

D1 Seringnya SMS.. Tapi beberapa ada yang nelpon, biasa kasus kasus yang 

anak ya, bayi bayi yang asfiksi atau apa  gitu ya, biasanya dia nelpon 

karena tidak mungkin bisa dijelaskan lewat sms ya, lagipula kan 

protapnya kan nelpon ke belakang dulu ke perinanya, tanya ada tempat 

ngga, kalo tempatnya ada baru telpon kesini ngabarin diagnosisnya seperti 

apa, jadi maksudnya kebutuhan si bayi itu dipastikan dulu disini bisa ngga, 

ada atau ngga. 

P Ada tempatnya? 

D1 Ada tempat, pertama, terus ada alat alatnya yang dibtuhkan apa aja, jadi 

kita nyiapin dulu alat alatnya. 

P Itu biasanya dari perujuk yang SIJARIEMAS untuk stabilisasinya, itu kan 

disini di kasih advise gitu kan, nah pas perujuknya dateng itu sudah sesuai 

belum si stabislisasinya? 
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D1 Beberapa ada yang mereka nurut, ada yang kadang-kadang ya asal 

langsung dikirim aja, yang penting mereka aman, tapi sampai sini kadang-

kadang udah.. ya… istilahnya jelek lah ya, jadi kadang kita kewalahan 

kalo udah gitu. 

P Jadi udah dikasih advise tapi ga dilakuin gitu ya? 

D1 He emm.. kadang kita suruh ngelengkapin diagnosis, mereka ga 

ngelengkapin. 

P Mengenai keberadaan dokter spesialis di VK IGD sendiri, katanya kan 

sejak 2016 ini dokter spesialisnya onsite. Itu berapa si jumlahnya? 

D1 Onsitenya 1, jadi modelnya itu jadwalnya kalo pagi itu sebutannya on 

call, jadi dokter obgynnya itu kan ngerangkep..ngerangkep… aduh lupa 

aku, nanti liat aja di jadwalnya ya.. Yang jelas ada oncall, pagi itu sendiri 

ya, siang sama malem onsitenya itu satu dokter. Jadi pas yang siang itu 

dia belum onsite, baru on call, kalau misalnya ada apa yang gawat itu 

baru dateng. Tapi yang onsite bener2 onsite itu diatas jam 9 sampai pagi, 

jadi bener bener dokternya ada, tidur disini. 

P Tapi untuk yang pagi sama siang, on call nya bener bener bisa langsung 

dateng kesini? 

D1 Iya, bisa. Untuk kasus kasus yang gawatlah ya, misal cito atau apa. 

Kalau kita si, untuk kasus kasus yang kaya eklampsi preeklampsi berat 

gitu harus di tangani sama dokter konsulennya langsung, ga boleh sama 

residen. Kecuali kalau yang lain lain, yang ngga begitu bahaya biasanya 

ditangani residennya dulu dengan sepengetahuan konsulennya. 

P Tapi satu dokter itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pelayanan di VK 

IGD? 

D1 Bisa si, sudah cukup. 

P Kemudian mengenai sarana dan prasarana nih dok. Tadi kan yg 

bermasalah katanya hardware dan jaringannya, selain itu apa lagi ya? 

D1 Ngg.. lebih ke softwarenya si sebenernya, tadi aku salah ngmng ya? 

Maksudku softwarenya. Ya kadang-kadang crash, kadang ngga sinkron 

gitu, mungkin dari hardwarenya juga kali ya? Mungkin RAMnya kurang 

atau apa.. hehehe.. 

P Sarana dan prasarana yang disediakan dari sijariemas tu apa aja si ya? 

D1 Komputer, terus networknya, internetnya, terus samaaa.. ada 

handphone.. Jadi sistem ini terhubung sama nemor telpon, kalo ga salah 

indosat. Jadi misalnya ada telpon, bisa langsung ke handphone itu, terus 

kalo ada sms masuk ke hape itu trus langsung ke layar komputer. 

P Jadi ada handphonenya tapi bisa masuk ke ke komputer juga gitu ya? 

D1 Iyaa, nanti jelasnya kamu liat sistem dialurnya aja. 

P Tapi untuk handphone dan hardwarenya ga ada masalah gitu ya? 

D1 Nggg… Handphonenya si… kalo kemarin kemarin mungkin masih 

bagus ya.. tapi sekarang.. Ya mungkin kan karna hapenya standby terus 

24 jam ya, jadi handphonenya ngehang, bahkan ga bisa ditelpon 
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sekarng.Dan itu kayanya.. Setauku ini loh ya, nanti kamu coba cek lagi, 

setauku itu handphonenya yang nyediain dari konsulen bukan dari 

rumahsakit, jadinya ya seadanya. 

P Ada saran penambahan sarana dan prasanan yang kira kira diperlukan 

dok? 

D1 Yaaa.. mungkin ya itu.. Hapenya itu yang jelek, soalnya kadang kadang 

kalo orang mau ngerujuk, nelponnya kan kadang ke IGD, kan lama, jadi 

pasiennya langsung ke nomer telpon itu, ke call centernya itu. Kalo call 

centernya ga bisa dihubungin kan jadi sama aja, tau tau udah sampai 

sini. Ya infrastrukturnya tolong diperbaiki lagi lah. 

P Berarti yang masih kurang itu handphone dan komputer yang suka ga 

tersinkron ya. Terus kalau sirine itu masih berfungsi baik? 

D1 Iya masih bagus kok. 

P Kalo untuk monitornya masih jelas kan ya dok? 

D1 Masih, masih. 

P Kalau dari prosedurnya dok, harusnya kan ada prosedur yang dari 

perujuk harus menghubungi rumah sakit selama perjalanan. Itu 

perujuknya menghubungi ga dok? 

D1 Bagaimana maksudnya dek? 

P Jadi kan kalau di prosedurnya, seharusnya selama pengiriman pasien, 

perujuk itu berkomunikasi dengan rumah sakit. Nah itu komunikasi ga 

dok? 

D1 Oh.. Jarang banget. Kalo selama saya jaga, jarang banget mereka dijalan 

ngontak kita. Ya mungkin, mungkin loh ya.. kalau gawat banget 

mungkin mereka telpon, cuman selama ini belum ada si. Tau tau sampai 

sini, kalau udah jelek.. ya.. udah jelek aja.. 

P Jadi cuma awal aja ya? 

D1 Iya awal thok dia laporan mau ngerujuk. 

P Kalau di prosedur kan harusnya memberi respon kurang dari 5 menit, 

nah itu bisa terlaksana ga si? 

D1 Bisa si bisa.. Paling lama 2 menit, nih bisa dilihat (nunjukin di 

komputer), biasanya setengah menit udah terjawab, soalnya berisik 

banget kalo nggak dimatiin.. hhehehe.. kalo ngga dijawab berisik 

banget.. Dia bakalan bunyi terus sampe kita ngejawab.. 

P Ohh.. Sampai dikirim? Berarti bunyinya berhenti bukan pas dibaca tapi 

pas dibales ya dok? 

D1 Pas kita bales.. Jadi kalau belum kita bales, belum kita klik oke atau 

terima atau tolak gitu ya sirinenya tetep bunyi.. Mungkin itu sengaja 

sistemnya dia biar cepet.. Hehehehe 

P Terus dok, kalo semuanya lagi megang pasien, yang bales bagaimana 

dok? Kan bunyi terus kan? 
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D1 Ya tinggal dulu.. Biasanya minta tolong koasnya buat liatin dulu sii, 

kasusnya apa, kalau misalnya harus dijawab segera ya suruh koasnya yg 

ngetik, tapi kan atas sepengetahuan kita dan arahan kita. 

P Banyak ga si dok, masalah masalah yang harus dikonsultasiin ke dokter 

spesialis? Misalnya kasus kasus yang sulit? 

D1 Rata-rata semua kita konsulin.. Ga cuma rata-rata ya, semunya kita 

konsulin. Cuma kan ini rumah sakit pendidikan.. jadi berjenjang.. Jadi 

kita konsul ke residennya dulu, residennya baru ke dokter spesialis. 

P Itu setiap kasus? 

D1 Iya, setiap kasus gitu.. Cuma kalau misalnya.. kasus kasus yang.. False 

emergency, dokter umumnya yang memutuskan, pulang atau nggak. 

Tapi konsulennya juga dikabarin, setuju ngga dipulangin pasiennya. 

Kalo misalnya setuju, ya udah pulang aja.. hehe.. Kalau misalnya ga 

perlu banget si, biasanya du nya, dokter umunya yang memutuskan 

pulang atau engga. Tapi rata-rata jarang si, kalau disini si jarang ya, yang 

sering tu di depan. (menunjuk ke arah IGD umum) 

P Yang dikirimkan melalui sijariemas tu apa aja si dok? Advise terus 

kesediaan tempat, terus..? 

D1 Tindakan saat merujuknya apa, diagnosisnya minta dilengkapin, saran 

tindakan dari kita, misalnya MgSO4 dulu terus infus, dan kawan 

kawannya. 

P Banyak ga si dok pasien pasien yang ditolak? 

D1 Kita ngga boleh nolak pasien. Kecuali kalau bener bener ga ada kamar, 

ngg maksudnya bener bener nggak ada bed lagi, kita arahkan ke rumah 

sakit lain. Bumil bumil yang kasus obs jarang si kita tolak, karna apa 

namanya… hehe.. ngga tau ya..pokoknya tempat tu rasanya selalu ada.. 

hehehe.. Kalau bayi tu yang susah. Karna seringnya penuh semua.. 

Kalau kasus kasus bayi kita tolak itu sering, ya bukan ditolak si, tapi kita 

arahkan ke rumah sakit lain. 

P Tadi berarti untuk komunikais dari perujuk saat diperjalanan itu jarang 

ya? 

D1 Kalo udah dijalan si udah engga. 

P Tiap ada rujukan, disini koordinasi juga untuk siap siap gitu? 

D1 Ya.. Kita siapkan, dia butuh apa disini, maksudnya ya kita siapkan apa 

kebutuan dari si pasiennya itu apa. 

P Jadi begitu dia dateng… (belum selesai) 

D1 Iya, jadi begitu dia dateng langsung bisa ditangani. Beda ceritanya kalau 

dia ngga ngubungin kita, ya udah.. seadanya kita.. 

P Berarti cukup beda dengan adanya sijariemas 

D1 Beda.. Beda signifikan. Secara komunikasi ya beda lah. Terus banyak 

yang sudah tertangani dari awal. Tapi ya kan tetep ada oknum-oknum 



167 
 

yang sudah kita bilangin ini, sampe sini belum di infus, belum diapa-

apain. 

P Banyak ngga dok perujuk yang kaya gitu? 

D1 Ya ada beberapa si. Rata-rata bagus kok. 

P Ada saran-saran untuk prosedur yang lebih baiknya ga dok? 

D1 Mungkin si, perlu sosialisasi ke PPK pertama, tentang apa si yang harus 

dilakukan sebelum merujuk, apa yang harus mereka lakukan, misalnya 

kita advis ini ya tolong dilakukan, jangan langsung tau tau ngerujuk 

tanpa persiapan apa-apa. Terus apa lagi sampai belum laporan sama 

sekali, belum laporan tau tau langsung ngerujuk. Itu si, lebih ke 

sosialisasinya. 

P Nah.. Sudah selesai dok.. Terimakasih atas waktunya, maaf 

mengganggu. 

 

2. Dokter Jaga VK IGD 2 

Peneliti 

(P)/Dokter 

Jaga 2 (D2) 

Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Di 

Rumah Sakit Margono kan yang menjawab rujukan SIJARIEMAS 

kadang bidan kadang dokter, itu jumlahnya berapa ya dok? 

D2 Bidannya pagi 3, siang 2, malem 2. 

P Itu menurut dokter cukup ngga si untuk membantu menjawab rujukan? 

D2 Kurang! Karna kadang, ee.. mungkin masih ngurusin pasien tinggalan 

terus udah dateng pasien yang baru, kami juga keteteran si sebenernya 

kalo dalam satu sift bidannya cuma 2. Menurut saya si kurang.  

P Biasanya paling banyak kalo rujukan tu kapan si? 

D2 Gak tentu si.. Ngga tentu 

P Untuk penggunaannya, aplikasinya mudah digunakan ngga si? Atau harus 

belajar dulu cara penggunaan? 

D2 Engga si, gampang aja. Kan datanya kan, biasanya si sudah ada apa si.. 

Sosialisasi juga ke puskesmas yang lain lain kalo misalnya mau rujukan, 

tinggal SMS kesini. Terus kita juga paling tinggal ngejawabnya lewat 

komputer aja. Jadi gampang aja. Terus yang dijawab juga maksudnya 

bukan apa ya. Bukan instruksi yang gimana-gimana, Cuma yang kira-kira 

disana bisa dilakukan. Untuk mensupport gimana caranya biar pasien 

tetap aman selama transport dari sana kesini. Itu kan biasanya singat-

singkat jawabannya. Jadi bisa cepet juga jawabnya. 

P Terus ada hambatan ngga si dok tentang SDM yang disini, selain 

jumlahnya yang kurang? 

D2 Apa ya.. 

P Ada yang masih ngga bisa pake aplikasinya? 

D2 Rata-rata si udah lancar. Udah biasa si. 

P Kalo untuk sarannya berarti ditambah lagi ya SDMnya? 

D2 Iya.. Menurut saya si gitu. 
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P Terus sarana prasarananya pernah trouble ngga si? 

D2 Ya pernah. Kadang pasien udah sampe sini, SMSnya baru masuk. 

Jaringannya si mungkin. Paling itu aja si.. Kadang juga belum sempat 

dijawab pasien udah dateng, mungkin mereka kan sambil ngerujuk, 

beberapa mungkin kalo misalnya kewagatan sana belum sempe SMS atau 

ngasih kabar, sambil dijalan, pasiennya udah nyampe, SMSnya juga baru 

nyampe. Ngga papa si, tetep diterima kok. 

P Terus kalo misal ada trouble gitu lapornya kemana? 

D2 Kalo ada trouble biasanya lapornya ke sarana si. 

P Terus langsung ditangai? 

D2 Iya, biasanya orang sana langsung ngecek kesini. Tapi kan pagi juga 

mbak, biasanya pagi,  petugas SIM apa ya. 

P Tapi dari SIMnya langsung ngecek ya? 

D2 Iya.. Langsung kesini iya.. 

P Kalo kasus-kasusnya, yang dirujuk kesini itu yang bener bener ga bisa 

ditangani di pelayanan primer? 

D2 Iya.. Jadi kalo sekarang puskesmas kan ngga boleh menangani partus 

dengan penyulit, biasanya kalo ada penyulit dikit, otomatis mereka 

ngerujuk, gitu. Ya cuman kadang beberapa emang kaya false emergency 

si.. Mungkin karna cari amannya juga. Kalo false emergency memang 

selalu ada, tapi.. ya sudah lah.. Hehehe 

P Kalo menurut dokter, perujuknya sudah bisa menggunakan SIJARIEMAS 

dengan baik belum si? 

D2 Beberapa belum.. Kadang kan, kalo sosialisasi mungkin ngga ke semua 

bidan ya, eee apa ya, mungkin ada yang belum pernah pake 

SIJARIEMAS, jadi masih belum tau alurnya. 

P Terus dok, kan kalo dari sini dikasih saran untuk stabilisasi selama 

perjalanan kesini, nah itu dilakuin ngga si dok sama perujuknya? 

D2 Iyaa.. iyaa.. Biasanya si ya cuma pasang infus, kasih oksigen, kan 

biasanya dari sana sudah, beberapa otomatis sudah dilakukan. 

P Jadi sampe disini sudah di stabilisasi ya. 

D2 Iya sudah. Setidaknya aman lah dari transport sana untuk kesininya. 

P Kalo disini yang paling sering medianya SMS ya? 

D2 Iya, he eh.. Kadang ada yang telpon, lewat operator yah, cuman beberapa 

bilangnya lebih enak untuk SMS ini. Karena operator kadang suka lama 

ngangkatnya, mungkin sibuk, kan ketumpuk sama IGD juga kalo lewat 

operator. 

P Ini dok, perjanuari kemarin kan sudah ada dokter spesialis yang onsite 

kalo menurut dokter membantu nggak? 

D2 Cukup membantu sekali. Iyaa.. Membantu sekali.. Biasanya si memang 

sudah ada residen, yang biasanya kalo ada kasus gawat mereka bisa 

dateng, cuman kan beberapa ya butuh jawaban konsulen cepet, atau 

mungkin butuh penangan konsulen langsung, kalo dulu dulu si, ya bisa 

dateng, tapi kan ada jeda waktunya gitu loh, jadi kan kasian pasiennya 

juga. Kalo sekarang dengan adanya onsite ini, jadi kalo ada apa-apa 

responnya cepet, langsung dateng konsulennya. 

P Kalo mengenai sarana dan prasarananya, kan ada komputer, monitor, dan 

lainnya. Itu menurut dokter udah cukup belum si? 

D2 Cukup sii… 
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P Ada keluhan-keluhan? 

D2 Apa ya.. Kalo sampai sekarang si belum ada.. 

P Untuk saat ini berarti ga ada masalah ya dok? Kalo handphone disini 

gimana dok? Harusnya kan ada handphonenya menurut SIJARIEMAS. 

D2 Handphone VK..? Rusak, hehehehe… Jadi biasanya bisa langsung nelpon 

ke VK, sekarang ngga bisa. 

P Oh.. Tapi telponnya yang ngga pake HP bisa dipake kan ya dok? 

D2 Nyala.. Tapi ya itu, kan lewat operator dulu. Kadang operator lama 

ngangkatnya mungkin, atau ketumpuk yang IGD. Kita ngga punya line 

langsung yang kesini. Kalo IGD ada, jadi dari luar bisa langsung telpon 

ke IGD. Kalo disini belum, belum diadakan yang linenya langsung kesini. 

P Kalo dulu ada handphone itu yang bisa langsung kesini si ya, tapi karna 

HPnya mati- 

D2 Iyaa.. 

P Kalo menurut dokter enakan lewat telpon atau SMS si? 

D2 Sebenernya si, enak lewat telpon ya, maksudnya kan kita bisa tanya-

tanyanya tu jelas loh. ‘Kondisi pasiennya gimana?’; ‘Kesadarannya 

gimana?’, terus, jadi sana juga lebih cepet njawabnya. Menurut saya si 

seperti itu. 

P Kalo di SMS perujuknya data datanya lengkap atau ngga dok? 

D2 Iyaa.. Lengkap si.. G berapa, usia berapa, terus kasusnya apa, apa KPD 

apa PEB atau apa, cuman kan ngga dilengkapi misalnya kaya vital sign, 

kurang spesifik. Mungkin kan formatnya terbatas juga ya kalo disini. 

P Kalo disini menjawab rujukan bisa kurang dari 5 menit ya dok? 

D2 Kalo sempet si iya, hehehe.  

P Tapi biasanya..? 

D2 Iya si.. Biasanya si iya, bisa kurang dari 5 menit. Biasanya kalo ada 

rujukan kan sirinenya bunyi, ya terus dijawab, siapa aja yang lagi sempet 

jawab ya dijawab. 

P Untuk menjawab advise rujukan gitu, perlu konsul ke konsulen nggak 

dok? 

D2 Rata-rata si engga. Soalnya, mungkin kalo untuk konsul ke konsulen agak 

susah ya mbak ya. Kecuali kalo pasien sudah datang, kita langsung konsul 

ke konsulen. 

P Perujuknya ada komunikasi dengan rumah sakit ngga si dok selama 

perjalanan? 

D2 Engga.. Jadi udah ngasih kabar, udah terkirim, terus udah mereka rujuk 

sampe sini. Kalo sini njawab ya otomatis mereka langsung ngerujuk. Ya 

cuman ya mungkin kelemahannya itu kali ya, takutnya ada perubahan apa 

gitu dijalan, kondisi pasiennya brubah atau gimana, jadi sampe disini 

mungkin sama yang dilaporin pertama beda. Itu si kelmahannya. 

P Terus dok, kalo di sini dapet kabar akan ada rujukan, disini koordinasi 

untuk menyiapkan pasien akan datang? 

D2 Seenggaknya kan kita udah tau, ‘Oh ada pasien mau datang kaya gini…’ 

Ya itu aja si, terus ya ngitung bednya, ada berapa nih yang kosong. 

P Setelah tindakan-indakan disini, pencatatannya dimasukan lagi di sistem 

SIJARIEMAS atau gimana dok? 

D2 Lewat bukunya ini aja, ngga ada laporan SIJARIEMAS lagi. Jadi kalo kita 

udah njawab ya udah selesai gitu. Paling kalo udah sampai sini, di 



170 
 

konfirmasi, terus udah. Pasiennya udah dateng. Gitu aja, sudah tertangani, 

gitu aja. 

P Ada saran-saran ngga dok untuk SIJARIEMAS? 

D2 Paling ya pingiinnya si, SDMnya ditambah. Nahh itu, satuu.. Terus yang 

kedua, mungkin perlu memikirkan line telpon yang bisa langsung kesini 

gitu ya. Karna kan ngga semua bisa tercover sama ini [menunjuk 

komputer]. Karna kan formatnya terbatas, terus kita kan jawabannya cuma 

jawaban singkat aja. 

P Tapi ada perbedaan gitu dok dengan SIJARIEMAS? 

D2 Lumayan si mbak, maksudnya, ini cukup membantu sebenernya. Karna 

dulu kita ngga tau apa-apa tau tau rujukannya udah nyampe. Yaaa.. Itu 

aja.. 

P Baik dok.. Itu aja, terimakasih atas waktunya, maaf mengganggu. 

 

3. Dokter Jaga VK IGD 3 

Peneliti (P)/ 

Dokter Jaga 

3 (D3) 

Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Di 

Rumah Sakit Margono kan yang menjawab rujukan SIJARIEMAS 

kadang bidan kadang dokter, atau bagaimana dok? 

D3 Biasanya si, siapa saja boleh. Tapi diusahakan dokternya kalo bisa. 

P Berarti koas juga boleh dok? 

D3 Iya si, tapi jarang sii kalo koas. Kecuali kalo pas sibuk banget kaya gitu, 

koas juga bisa mbales, tapi kan bilang, nanya dulu ‘Mau dibales apa?’ 

gitu. 

P Menurut dokter, dengan jumlah sekarang sudah cukup belum ya? 

D3 Kalo dokter si menurut saya sudah cukup ya. Karna kan ada dokter 

spesialis yang onsite ya. Tapi kalo bidan, menurut saya itu yang perlu 

ditambah. Kan cuma dua, kalo pagi 3, senior dua, junior satu. Kalo sore 

sama malem itu cuma dua, saranku perlu ditambah. Apalagi kalo malem. 

Saranku malah.. Sering rujuk itu malem malem. Malah rame kalau malem. 

Soalnya kan kadang ada yg SC satu, kan disini tinggal satu. 

P Kalo untuk penggunaan aplikasi SIJARIEMASnya mudah ngga si dok? 

Semuanya bisa pakai dok? 

D3 Semuanya si bisa. Gampang kalo pakenya. Cuma ya itu, kadang 

komputernya itu.. Sinyalnya error. Kadang udah pada SMS, tapi 

masuknya disini lama loh kadang. 

P Tapi untuk penggunaannya sistem aplikasinya ngga ada masalah ya? 

D3 Ngga ada masalah si. Gampang si. Tinggal di jawab nanti kan jawabannya 

masuk dari SMS disana. Instruksinya apa-apa apa dari sini. 

P Berarti ngga perlu ada pelatihan untuk penggunaannya ya dok? 

D3 Engga sii. Ngga perlu.. 

P Terus ada hambatan-hambatan gitu ngga si dok dari SDMnya? 

D3 Kalo SDMnya paling ya itu aja si. Paling kalo misal pas lagi sibuk aja, pas 

lagi repot. Kan harusnya kan, itu kan ada respon timenya, kalo ngga salah 

si dua menit respon timenya. Kadang si melebihi itu. Itu kan kalo udah 

lebih kan ada tulisannya ‘lewat respon’, kaya giu. Sebenernya harusnya di 
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jawabnya kan cepet-cepet. Tapi kalo kita pas lagi sibuk kan kadang ngga 

sempet bales. 

P Terus dok, ada saran lain ngga, selain penambahan bidan? Misal butuh 

admin khusus? 

D3 Kalo admin khusus si sebenernya ngga perlu. Tapi ya kadang jaringannya 

aja si ya. Sinyal.. Jaringannya.. Komputernya.. 

P Kalo komputernya sendiri sering trouble ngga dok? 

D3 Sebenernya si sering.. hehehehe.. Ngga tau ya, namanya komputer. Jadi 

kadang tu harus di restart dulu loh, karna banyak yang ngga masuk. 

Taunya biasanya dari bidan perujuk, ada yang kesini, bilangnya kan udah 

sms tapi kan disitu ngga ada, pasiennya udah terlanjur dateng kesini, 

padahal kita belum terima SMS rujukannya. Nah itu harus di restart, habis 

itu baru bisa masuk lagi gitu SMSnya. Kadang kaya gitu. 

P Jadi cukup repot gitu ya dok harus restart dulu? 

D3 Iya, sebenere cukup repot juga.  Malah sebenere enakan yang telpon 

langsung pake nomer handphone VK. Soalnya kadang mereka ngubungin 

margono juga kadang susah, gitu loh. 

P Kalo untuk HP VKnya sendiri bisa dihubungin dok? 

D3 Bisaa.. Tapi akhir-akhir ini kan lagi rusak HPnya. Kita si punya HP VK, 

khusus VK. Cuma beberapa waktu yang lalu si sempat rusak HPnya. 

Kalau dulu lebih enak yang pake itu. 

P Banyak yang pake telpon? 

D3 Hee eem. Langsung. 

P Kalau menurut dokter sendiri enakan telpon atau lewat SMS? 

D3 Kalo pakai SMS  mereka kan lebih mudah sebenernya ya, merekanya yang 

lebih mudah sebenernya. 

P Kalo untuk dokter sendiri, sebagai yang menjawab disini enakan mana? 

D3 Apa aja si, mau telpon ya boleh, SMS ya boleh. Yang penting si ya itu, 

harus bilang dulu. Apalagi kalo bayi. Kalo bayi kan harus ada ruangannya, 

ngga bisa asal ngerujuk. Kalo ibu hamil, kan kalo risiko tinggi, biar disana 

dikasih penanganan awal dulu. Misalkan di infus, MgSO4. 

P Terus dok, kalau untuk keluhan untuk saana dan prasarana selain jaringan 

yang suka ngga nyambung apalagi dok? 

D3 Udah si, itu aja si. 

P Kalo untuk telpon yang bukan HP, yang disini bisa dipakai dok? 

D3 Ya bisa.. Bisa, cuman kan kadang merekanya yang susah. Ngubunginnya 

kan ke rumah sakit, dari operator baru disambungin ke VK. 

P Jadi yang langsung ke VK itu cuman Hp aja ya dok? 

D3 Iya.. Kalo telpon biasa harus lewat operator dulu. Cuman ya itu, mereka 

ya bilangnya si kadang susah. Nah itu ngga tau kenapa, mungkin lagi 

sibuk. 

P Kalo saran mengenai sarana dan praarana ada yang perlu diganti atau 

perbaiki atau ditambah gitu ngga dok? 

D3 Ya itu aja si, problemnya dikomputernya aja, sama jaringannya. 

P Untuk jaringannya seberapa sering dia mengalami trouble dok? 

D3 Ya sering aja. Ya sering.. Dalam satu hari ada lah. 

P Tiap hari dok? Berarti mengganggu sekali ya? 

D3 Nah iya.. Dikasih wifi disini juga bagus. Biar internetnya lancar terus. 

Hehehe.. 



172 
 

P HPnya juga harus diperbaiki ya dok? 

D3 Iya.. 

P Kalo ada trouble kaya gitu, ada teknisi yang memperbaiki ngga si dok? 

D3 Ada. Yang kesini ada si. Soalnya komputer yang ini kan nyambung di 

pusat sana, jadi bisa langsung dikendalikan dari sana. Misalnya kalo kita 

buat main-main itu ketauan. 

P Wah.. Berarti ini terkoneksi sama pusatnya? 

D3 Iya, nyambung sama pusat. Jadi bisa ngendaliin dari sana. Tapi biasanya 

kan pagi. Kalo lagi trouble banget, kita manggil teknisinya, ya mereka 

langsung kesini si. 

P Kalo untuk siang sama malam? 

D3 Ya nunggu besok paginya. 

P Jadi cuma ada pas pagi? Jam kerja ya dok? 

D3 Iyaa… Semuanya si komitmen. Cuma buat SIJARIEMAS aja, kadang kan 

buat main. Dulu si buat kita main, tapi terus di blockir. Jadi ngga bisa liat 

lagi. Ya kalo malem-malem kan. Terus udah di blockir, sayang juga si. 

Hehehe. Soalnya malem-malem biar ngga ketiduran. 

P Terus mengenai kemampuan perujuknya. Perujuknya kalo dateng kesini, 

stabilisasinya bener ngga si dok? 

D3 Kala sekarang si sudah mulai bener ya, ada perbaikan si. Yang penting-

penting si sudah. 

P Kalo dari sini dikasih saran stabilisasi, sama perujuknya dilakuin ngga 

dok? 

D3 Ya dilakuin si. Itu kan juga, soalnya ini… Dokter-dokter Sp.OG yang 

disini kan kaya jadi mentor gitu loh, jadim mereka kan udah dikasih tugas 

jadi mentor di puskesmas-puskesmas. Itu udah dibagi, misalnya wilayah 

ini, dokter spesialisnya siapa. Mereka juga suka ngadain kunjungan, 

ngadain pelatihan-pelatihan juga. Baiknya tu disitu. Jadi mereka udah tau 

harus ngapain kalo ada ibu hamil risiko tinggi. Dokter Sp.OG nya itu jadi 

mentor-mentor buat mereka. 

P Kalau menurut dokter, bidan-bidan perujuk itu sudah bisa make 

SIJARIEMAS dengan baik belum si dok? 

D3 Ya udah bisa si.. Tapi ngga tau ya, kadang-kadang ada yang salah masuk 

dikolom-kolomnya itu.Diagnosa dikirim pake apa, masih ada yang suka 

salah masuknya. Padahal sebenernya si gampang. Tinggal SMS aja terus 

kirim ke nomernya. Tapi ngga tau, kadang masuknya kesini suka salah. 

Kadang ngga lengkap diagnosanya juga ada. 

P Kalo ngga lengkap gitu terus gimana dok? 

D3 DI SMS balik, ‘lengkapi diagnosa’. 

P Dilengkapi gitu ngga dok sama perujuknya? 

D3 Ya.. Kadang ada yang dilengkapin, kadang ya ada yang engga. Tau-tau 

dateng. 

P Kalo pendapat dokter mengenai keberadaan dokter spesialis onsite di VK 

IGD bagaimana dok? 

D3 Ya.. menurutku sangat membantu ya. Yang aku liat si, semua dokter 

Sp.OG disini dedikasinya tinggi. Mereka tu mau dihubungin 24 jam. 

Selalu siap. Beda sama konsulen-konsulen yang lain. 

P Berarti untuk keberadaan konsulen disini sangan membantu pelayanan ya 

dok? 
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D3 Iya.. Jadi kan pelayanannya cepet. Ngubunginnya gampang.  

P Mengenai prosedur SIJARIEMAS itu kan seharusnya para perujuk selama 

perjalanan melakukan kontak ke rumah sakit, itu dilakukan ngga dok? 

D3 Itu si jarang ya. Biasanya langsung dari awal. Pas di puskesmas SMS. 

Instruksinya apa ya langsung dikerjakan, misal di infus atau apa. Terus 

langsung jalan. 

P Berarti ngga komunikasi lagi kalau udah mau jalan ya dok? 

D3 Jarang. Kalo misalnya ditengah perjalanan ada apa-apa. Apa terus 

pasiennya kejang atau apa. Jarang ngubungin kesini. Biasanya langsung 

kesini. 

P Tapi, rujukan-rujukan yang kesini itu bener-bener kasus yang ngga bisa 

ditangani di pelayanan primer ya dok? 

D3 Nah itu.. Ya harusnya ada juga yang bisa ditangani disana. Kadang yang 

suka banyak ininya itu loh, misalnya kala I lama. Baru buka satu, buka 

dua, buka tiga, tapi kan lama. Mereka kan udah langsung buru-buru rujuk 

kesini. Harusnya kan bisa di observasi dulu. Di puskesmas. Kalo udah fase 

aktif lah ya, kalo udah fase aktif si ngga papa. Pembukaannya udah 

banyak, misal lima atau enam, kok ngga maju maju. Pasien baru dikirim. 

Jadi ya kadang itu. Baru pembukaan berapa udah dianggep kala I lama, 

langsung rujuk kesini. Kadang ada juga yang ngga indikasi. Ngga indikasi 

dirujuk, tapi dirujuk kesini, karna mungkin ya takut atau gimana. Ya itu 

kadang yang bikin penuh yang kaya gitu. Semua dirujukin kesini semua 

gitu loh. Jadi penuh. 

P Setiap ada kasus tu persiapan disini juga untuk kedatangan rujukannya 

dok? 

D3 Ya paling engga, yang gawat darurat, misal KET. Kalo masalah yang 

biasa-biasa ya biasa aja, cuma udah tau. Tergantung kasusnya, kalo 

kasusnya yang gawat banget ya pasti udah persiapan. 

P Terus setelah penanganan disini itu, direkap di aplikasi SIJARIEMAS? 

D3 Ya.. Harusnya si iya, harusnya sampai itu, disini kan di IGD diagnosanya 

apa, kan ada lanjutan-lanjutannya tuh. Sampai selesai, sampai pulang, 

hasil akhirnya apa, ada semua itu. 

P Itu dilakuin juga? 

D3 Iya.. 

P Jadi ngga cuma di rekap dibuku rumah sakit tapi juga di aplikasi 

SIJARIEMAS? 

D3 Iya.. di aplikasinya ada lanjutan-lanjutannya. Habis disini, dirawat, 

diagnosanya apa, terakhir pulang diagnosanya apa. Itu ada semua. Jadi 

lengakap. 

P Wah sudah dok.. Baik dok, terimakasih atas waktunya. Maaf 

mengganggu. 
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4. Bidan VK IGD 1 

Peneliti 

(P)/Bidan 

(B1) 

Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Disini 

setiap pagi itu bidannya tiga ya bu? Pagi 3, siang 2, malem 2? 

B1 Iya, tapi kalo misale di depan siang 2, sini rame, crowded, ya bidan 

belakang pindah depan 1. 

P Bidan belakang itu ada berapa bu? 

B1 Bidan belakang ada 4, liat situasi mbak, ngga harus bidan belakang itu 4. 

P Tapi bisa pindah-pindah ya? Karna satu kesatuan? 

B1 Satu tim itu 

P Kalau yang dibelakang, pagi yang belakang ada berapa? 

B1 Yang dibelakang 4, ya.. 4 kadang 5, 

P Kalau yang malam? 

B1 Malem semua 6, sore 6. Cuma yang didepan 2 belakang 4. Cuma kalau 

liat situasi. 

P Oh, jadi satu tim itu enam enam. Pagi juga.. enam? 

B1 Kalau pagi kan, yang pagi ada kepala ruangan, terus pa nya ada 4, 

tambah yang luh masuk, kadang ada satu ada dua, ngga mesti. Kadang 

ada… 6, 7 gitu. Kadang kan ada yang libur. 

P Disini kan bidan juga membantu menjawab rujukan ya bu. Menurut ibu 

itu sudah cukup belum si bu dengan jumlah segitu? 

B1 Maksudnya cukup menangani pasien gitu? 

P Iya bu. Kan kalo ada pasien harus menangani juga, harus jawab rujukan 

sijariemas juga. Itu cukup ga si bu? 

B1 Ya.. pinter pinter kita, kita mengelola tenaga dan waktu. Diusahakan 

tetep bisa. 

P Yang belakang bisa dikurangi untuk membantu yang depan ya? 

B1 Misalnya sini ada operasi… pasien banyak lah, ya misale kurang tenaga 

bisa ngambil dari belakang. Kaya gitu. Sama aja yang belakang, kalau 

pasiennya banyak, partus bareng misale kaya gitu ya yang depan bantu 

belakang. Karena satu tim. Cuma lain tempat. 

P Jadi bisa pindah pindah ya? 

B1 Iya. 

P Mengenai sijariemas, ada pelatihan khusus ngga si untuk 

penggunaannya? 

B1 Ada si, bimbingan yang dari, dari EMAS, yang dari pusat. Ada 

bimbingan dari jakarta. Terus pelatihan pelatihan kecil, itu juga ada.. 

P Kalau pelatihan khusus untuk SIJARIEMASnya ada ngga? 

B1 Ada sebetulnya.. 

P Itu pas awal? 

B1 Iya pas awal, pas masa masa bimbingan itu. Satu tahun masa bimbingan. 

P Itu berarti pelatihannya ngga semua bidan? 

B1 Engga semua, Cuma kepala ruangan sama perwakilan satu. 

P Tapi nanti dari, dari pelatihan itu, kebetulan ibu ikut pelatihannya ngga? 

B1 Engga, ngga ikut, itu yang ikut bu mimin  

P Tapi untuk penggunaannya itu.. 
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B1 Semua bisa.. 

P Hmmm.. Ada hambatan ngga si bu, buat yang bidan kan bantu jawab, 

dari bidan ada hambatan ngga bu? 

B1 Selama ini si lancar, ngga ada hambatan. 

P Orangnya juga sudah cukup lah ya berarti? 

B1 Yaa.. dicukup cukupin lah.. hehehe 

P Kalau misalnya disini [menunjuk komputer] ada trouble gitu, ada 

masalah, manggil teknisi gitu? 

B1 Iyaa.. Iyaa… Kalo ngga bisa mbetulin sendiri manggil teknisinya. 

P Tapi itu di rumah sakit ada? 

B1 Iya ada dari rumah sakit. 

P Itu teknisinya banyak ngga si bu? Maksudnya biasanya kalo manggil 

kesini tu langsung dateng ngga si bu? 

B1 Ya biasanya si langsung dateng, cuma kita ngotak atiknya yang ngga 

bisa biasanya 

P Kalo disini perujuknya lebih sering lewat sms ya dari pada nelpon bu? 

B1 Iya.. lewat sijariemas 

P Iya, sijariemas nya itu yang lewat SMS ya? 

B1 Iyaa.. yang lewat sms.. 

P Biasanya ada perujuk yang mengeluhkan ngga bisa ngubungin 

SIJARIEMAS gitu ngga si? 

B1 Selama ini si lancar.. Semuanya bisa lewat SMS SIJARIEMAS itu.. 

P Kalau saran prasarananya sendiri disini sudah cukup belum si bu? 

B1 Kalau sarana dan prasarana dari EMAS si cukup. 

P Kalau handphonenya?  

B1 Iya he eh.. Handphone yang langsung ke VK IGD lagi rusak. 

P Udah lama bu rusaknya? 

B1 Ya.. sekitar satu bulanan lah rusak. Dikasih ya ngga papa mbak.. Hahaha 

P Hehehe, ya nanti saya usulkan biar dikasih bu.. 

B1 Iya itu rusak terus jan, kan yang megang banyak si ya.. Jadi kadang-

kadang rusak, ya gitu ya. 

P Kalau sirine, alarm itu berfungsi bu? 

B1 Iya.. lancar 

P Ada saran untuk sarana dan prasarananya ngga? Atau harus ditambahin 

apa? 

B1 Kira kira si sudah cukup baik ya. Cuma sistem rujukannya dari perujuk 

yang belum jelas, jadi yang sms mau ngerujuk yang di puskesmas, bidan 

satunya ngerujuk. Jadi pasien jalan, ini baru sms. Jadi kita kasih saran 

apa disini mereka udah ngga tahu, yang penting bagi mereka ‘saya 

ngerujuk, saya dijalan’. Yang menerima jawaban yang di puskesmas, 

seringnya seperti itu. 

B3 [tiba tiba ikut dalam perbincangan] Jadi misalnya seperti ini mbak, 

merujuk dengan pasien mioma uteri, kan ga ada kegawatan, otomatis 

kita alihkan ke poli, tapi pasien dateng kesini, karena apa? ‘tadi yang 

jawab temen saya di puskesmas’ gitu loh. 

B1 Iya itu gitu.. yang sms itu bukan bidan yang sama. Harusnya kan bidan 

yang sama nunggu jawaban dulu baru berangkat. 

B3 Jadi dia itu berangkat dulu ‘kamu yang sms ya, saya mau ngerujuk’. Jadi 

dia jalan dulu, ngga nunggu jawaban. Sampe sii kami bilang ‘loh ini kan 
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sudah saya alihkan ke poli, karna ini ngga ada kegawatan’ tapi pasien 

sudah sampai sini. Bayi kan juga seperti itu, bayi kan kita ngga bsa pake 

in [menunjuk komputer] karna bayi kan harus telpon ke perina dulu, 

penuh atau ngga, eh tapi bayi tau tau sudah sampai sini, padahal 

perinanya penuh, kan otomatis kita alihkan ke RS lain, kan ga enak gitu 

loh. Seringnya kaya gitu kendalanya. 

B1 Jadi antara perujuk dan yang sms itu ngga sinkron, dan mereka tidak 

saling berkomunikasi. ‘ohya, ternyata penuh, kamu rujuk ke banyumas 

ya?’ tidak seperti itu. Mreka taunya sudah sms ya sudah, berangkat 

P Jadi selama perjalanan juga tidak ada komunikasi dengan sini ya bu? 

B1 Tidak, selama perjalanan tidak ada komunikasi. Jawabannyapun seperti 

apa juga mereka ngga peduli, yang penting sudah sms. Jadi sampai sini 

sering miskom, dikirane kita menolak. 

B3 Terus kadang mereka nulis juga diagnosisnya ngga jelas, misalnya PEB 

tapi ngga ditulis tensinya berapa. Kadang kadang kalo puskesmas kan 

140/90 sudah PEB, kalo kita kan belum, masih bisa ke poli. 

B1 Karna takut jadi mereka taunya dirujuk aja. 

B3 Terus kalo bidan perujuk juga tidak ingin ke poli, karna mereka harus 

menunggu lama. Taunya mereka di IGD kan langsung tinggal sudah, dia 

pulang. Kalo di poli kan mereka harus nunggu, ndaftarin, ngantri, sampe 

siang. Jadi mereka lebih senang kesini. 

B1 Disini langsung diterima. 

P Jadi dari perujuknya ya, kurang sosialisasi untuk mekanisme merujuk 

B3 Apalagi dijalan mereka telpon, ngga bakalan 

B1 Iya itu betul 

P Padahal di prosedur sijariemas harusnya kaya gitu ya. 

B1 Iya..  

B3 Dengan alasan telpon ngga diangkat, telpon sibuk. Dulu kan emang kita 

punya hape yang langsung ke VK, tapi terus kan rusak, mereka males 

kalo telpon ke rumah sakit, operator dulu.  

P Kalo prosedur yang di rumah sakit sendiri sudah terlaksana semua 

belum? 

B1 Sudah.. Sudah semua.. Kalo disini sudah berjalan lancar. Cuma dari 

perujuknya aja yang salah. Maksudnya harusnya kalo mau ngerujuk, 

SMS dulu ke SIJARIEMAS, ada jawaban balesan advisenya apa, baru 

berangkat. Kalo mereka kan ada yang engga, yang sms bidannya di 

rumah yang jalan bidan satunya, dan mereka ngga saling komunikasi, 

asal ngerujuk aja. 

B3 Jadi, apa gunanya gitu kan, mereka udah sms tapi ngga tau jawabannya. 

P Untuk yang prosedur disini, jadi setiap adaa, ada, 

B1 Jadi setiap ada sms baru, langsung dibaca, dibales, kalo misalnya 

darisana belum dikasih terapi apa apa, biasanya sesuai dengan indikasi 

aja. Misalnya di infus, apa di MgSO4. Kaya gitu. 

P Untuk prosedur yang lebih baik ada saran-saran ga si bu? 

B1 Engga, engga semua udah lancar, udah baik, udah tau apa aja yang harus 

dilakuin. 

P Ohya bu, tadi kalo setelah menjawab, kan langsung dikomunikasin 

internal juga ya bu kalo ada rujukan, harus siap siap atau apa? 
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B1 Iya, iya.. Dikomunikasikan satu tim ini, nanti ada pasien ini ini ini dari 

puskesmas mana, jadi semua tau. Sudah siap semua. 

P Bu, kalau setelah melakukan tindakan tindakan itu di rekap lagi melalui 

sijariemasnya ya? Misalnya pennganan apa saja yang dilakukan disini.. 

B1 Biasanya kalo sana minta, ya dijawab, kalo engga ya engga. Soalnya 

disini udah lengkap si [menunjuk buku] 

P Oh, jdi di rekap di data rumah sakit aja ya? 

B1 Iyaaaa.. betul 

P Nah sudah buu, terimakasih atas waktunya.. 

 

5. Bidan VK IGD 2 

Peneliti (P)/ 

Bidan 2 (B2) 
Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Di 

Rumah Sakit Margono kan yang menjawab rujukan SIJARIEMAS 

kadang bidan kadang dokter, itu jumlahnya berapa ya mbak? 

B2 Dokter jaga 1, bidannya disini kan kalo pagi 3, siang 2, malam 2. Tapi 

bisa disesuaikan. Kalo pas sibuk, bisa panggil belakang 1. 

P Dengan jumlah segitu, menurut mba sudah cukup belum? 

B2 Personalnya sudah cukup. 

P Untuk penggunaan SIJARIEMAS ada pelatihannya ngga si mbak? 

Untuk penggunaan softwarenya.. 

B2 Pelatihannya, dari teman ke teman si.. Caranya gimana, njawabnya kaya 

gitu.. 

P Tapi digunakannya gampang ya? 

B2 Iya.. Gampang digunakan. 

P Ada hambatan ngga si mba terkait personalnya? 

B2 Kalo jumlah orangnya si engga. Cuma kadang kan ada trouble di 

jaringan kaya gitu, jadinya mereka yang mau ngerujuk udah kirim sms, 

tapi sampe sini belum keterima. Jadi smsnya ngga masuk. 

P Semua yang disini bisa menjawab rujukan dan memakai aplikasinya 

mbak? 

B2 Bisa.. Dokter sama bidan kan.. Bisa semua. 

P Jadi pasti ada yang bales kan ya mbak? 

B2 He em.. Soalnya ada alarmnya juga si mbak. Berisik soalnya kalo ngga 

dijawab, hehehe.. 

P Terus kalo ada troubel gitu kan ada teknisinya gitu ya mbak? 

B2 Iya. Ada SIMnya, petugasnya yang jaga 24 jam, ada jadwalnya.. Nanti 

kalo ada permasalahan kita telpon ke bagiannya. 

P Dan itu selalu bisa dipanggil gitu kalo ada trouble selalu bisa dateng 

untuk memperbaiki? 

B2 Kemarin si, terakhir, waktu saya dinas siang, dua hari yang lalu, kan 

kebetulan alarmnya bunyi terus, minta jadwal yang 24 jam itu kan ada 

yang permasalahan jaringan.. 

P Jadwal dari..? 

B2 Ada jadwal SIMnya, ada dari margononya, petugas SIM di Margono. 

Ada bagian bagiannya.. Yang khusus jaringan, trouble di jaringan, 
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software, terus apa lagi, kaya gitu. Orang orangnya si beda mbak, sub 

bagiannya. Kan di piket juga itu, di jadwal 24 jam. 

P Jadi itu pasti selalu ada yang bisa di telpon ya? 

B2 Iya ada.. 

P Terus langsung bisa dateng gitu atau gimana? 

B2 Kalo kemarin si jawabannya dikonsulin ke yang sebenernya memang 

piket, datengnya sepertinya hari berikutnya, ngga waktu aku jaga siang 

itu. 

P Itu dari IT nya SIJARIEMAS atau dari rumah sakitnya si? 

B2 Dari rumah sakit, petugas rumah sakit yang ikut pelatihan IT 

SIJARIEMAS 

P Terus kalo ada masalah kaya gitu, yang alarmnya bunyi, terus diapain 

mbak? 

B2 Kemarin cuma tak kecilin volumenya, hahaha.. Habisnya berisik banget. 

Alarm bunyi, padahal disini ngga ada sms yang masuk, makanya kan.. 

Udah di refresh, dimatikan, dinyalain, udah di logout juga, tak nyalain 

lagi, login, masih tetep bunyi. Kan ngga bisa diatasin sendiri makanya 

telpon. Sekarang si udah bisa lagi. 

P Orangnya udah dateng kesini si ya? 

B2 Iya, kemarin dateng. 

P Jadi masalahnya teknisinya ngga dateng saat itu juga gitu ya? Padahal 24 

jam? Tapi ngga bisa dateng ya? Atau 24 jam bisa di telpon? 

B2 Nah.. itu.. Harusnya si dateng.. Dipertanyakan juga 24 jamnya itu. 24 

jam tapi ngga dateng, hehe..Ngga standby si mbak, oncall.. 

P Terus, kalo dari perujuk perujuknya. Tadi kan katanya hapenya- 

B2 Hapenya rusakk.. 

P Jadi semuanya medianya pake sms aja ya mbak? 

B2 Iya, kebetulan lewat ini [menunjuk telpon] yang VK IGD dihubungin 

katanya ngga bisa, bisanya ke IGD, makanya kita yang maju ke IGD. 

P Wah.. Jadi ini kebetulan telponnya juga ngga bisa ya mbak? 

B2 Entah itu, operator margononya. Hehehe.. 

P Ada komen ngga si mbak dari perujuknya? 

B2 Iya, ada komen, terutama kalo ngga kita bales. ‘Mbak, udah SMS kok 

ngga di jawab’ gitu 

P Biasanya emang ngga dijawabnya kenapa ya mbak? 

B2 Mungkin jaringannya ini lagi trouble, jadinya mereka udah ngirim, tapi 

disini belum nerima. Kalo sini bunyi, mesti langsung kita bales. 

P Tapi masalahnya kadang kadang jaringannya suka trouble ya. Kalo 

perujuknya, stabilisasinya udah baik belum si mbak? 

B2 Maksudnya gimana? 

P Dari sini kan di kasih advise, nah dari perujuknya udah sesuai dengan 

advise belum si? 

B2 Kadang-kadang masih ini, apa, ee.. Ngga semua konsul dulu si.. Dijawab 

ternyata.. apa.. Dulu itu ada via telpon, tapi ternyata telponnya tu udah 

dijalan gitu loh. Ada yang kaya gitu, tapi ya ada yang udah baik. 

P Jadi kadang kadang ga di stabilisasi gitu ya? 

B2 Belum semua si, kaya misalnya pasien KPD, kaya gitu, harusnya kan 

udah di infus, kadang masih ada yang belum di infus, tapi ga semua. Ada 

beberapa aja.  
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P Jadi perujuknya kurang memahami aturan aturannya, harusnya mereka 

SMS, nunggu dijawab baru dikirim, gitu ya? 

B2 Hmm.. Kadang iya si, soalnya kalo sini ngga nerima, kan mereka masak 

arep nunggu terus, apalagi kalo kala 2, jadi langsung. 

P Ohh.. Jadi begitu mereka sms langsung ngirim? 

B2 Kalo kita tanya, ‘Ngga SMS ya bu?’ 

‘Udah’, tapi ada yang ‘Ngga sempet, buru buru’ ada yang kaya gitu. 

Apalagi kalo kita peri ya, perina, itu kan harus telpon ke melati dulu, ada 

tempat atau ngga. Masih banyak bidan-bidan yang udah panik, mereka 

udah panik, pokoknya ‘Ayo langsung dirujuk’, padahal disini ngga ada 

tempat, gitu kan malah jadi bolak balik. Masih banyak yang kaya gitu. 

Kalo VK si, full atau ngga full tetep kita terima. Tapi kalo perina ngga 

ada alatnya si. 

P Kalo keberadaan dokter spesialisnya, per januari ini kan onsite ya- 

B2 Iya, kalo malem onsite. 

P Itu.. Beneran ada ngga si? 

B2 Waktu malem iya, ada beneran. Standbynya, eee.. ruang istirahatnya di 

OK sana. Ada kamarnya. Mereka malem onsite. 

P Kalo pagi siang? 

B2 Pagi siang on call. 

P Tapi gampang dihubungi? 

B2 Dihubungin bisa si. 

P Kan kasian, kalo udah ditungguin tapi dokter spesialisnya ngga dateng 

dateng gitu. 

B2 Ada yang tipenya, kalo misalnya ini sore ya, ngga diangkat, nanti begitu 

tau ini dari margono, mereka telpon balik. Biasanya seperti itu, tpi 

sekarang kan hapenya ngga bisa. Hehehe 

P Tapi dokter spesialisnya cukup lah ya untuk menangani disini? 

B2 Iya, cukup. 

P Mengenai sarana dan prasaran yang bermasalah apa ya? 

B2 Paling hapenya, kalo jaringan.. Ngga tau tergantung apa ya, hahaha.. 

P Tapi komputernya ngga ada masalah? Lemot atau apa? 

B2 Engga… Ngga lemot. Cuma kadang kadang jaringannya itu. 

P Kalo sirine alarmnya itu berfungsi baik juga? 

B2 Nyala kok, berfungsi. 

P Jadi handphone nya yang rusak dan telponnya yang katanya lgi 

bermasalah ya. 

B2 Iya.. 

P Ada keluhan-keluhan lain ngga si mbak mengenai sarana dan 

prasarananya? 

B2 Sejauh ini si belum.. Ya itu tadi paling. Hehehe 

P Itu kalo monitornya buat apa ya mbak? 

B2 Buat menampilkan rujukan SIJARIEMAS itu. Itu kan memang ahrus 

ditampilkan terus layarnya, kalau ada pemeriksaan atau apa kan..  

P Itu memang wajib ada ya? 

B2 Buat ini, hehe.. Buat SIJARIEMAS. Jadi semua bisa ngeliat ke monitor 

itu untuk tau rujukannya. Bukan TV, hehe. 

P Ada saran untuk penambahan sarana dan prasaran mbak? 
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B2 Hmm.. Kalo hape, itu hape punya kita sendiri si ya. Bukan punya 

EMAS. Padahal itu sambungannya juga kesana. Jadi kalo ngga dibales, 

biasanya dihape itu ada pemberitahuan. 

P Kalo dari EMAS, harusnya call center manualnya ada telpon, sama HP 

loh. 

B2 Lha itu.. Berarti sarannya, HP baru. Hahaha. 

P Mengenai prosedur, dari perujuknya ya kadang-kadang suka- 

B2 He em.. Kadang ada yang patuh, kadang ada yang.. ya gitu lah.. 

P Sebenernya enak dihubungi lewat telpon atau SMS si mbak 

dihubunginya? 

B2 SMS si, kalo sini si, lebih jelasnya tertulis loh. 

P Kalo perujuk itu jarang ya komunikasi ke RUmah Sakit selama 

perjalanan? 

B2 Pernah si… Maksudnya sudah otw kesini terus telpon gitu? 

P Iya, jadi selama perjalanan ngubungin sini gitu ga? 

B2 Ngg.. Bilangnya si mau ngerujuk, tapi udah ada suara kendaraan, 

hehhehe.. Sudah dijalan. Gitu, jadine kan ya wis dikirim. 

P Catatan penanganannya, dimasukkan SIJARIEMAS lagi atau dicatat di 

dokumen rumah sakit aja mbak?  

B2 Disana si ada [menunjuk komputer], menu kedatangan pasien. ‘Pasien 

sudah datang’ - ‘Ya’, terus ‘proses pemeriksaan dimulai’ - ‘Ya’. Nanti 

kalo sudah selesai penanganan ada tombolnya juga ‘selesai penanganan’ 

– ‘klik’, rawat mana. 

P Ohh.. Jadi setelah dateng ngga cuma ‘udah dateng’ tapi ada 

kelanjutannya gitu ya? 

B2 Iya.. ‘Pasien datang?’ – ‘Iya datang’, ada menunya. 

P Dan itu dilakuin juga ya? 

B2 Iya.. Hehehehe.. Ada mbak.. Ada menunya.. 

P Ohh.. Oke deh mbak. Sudah cukup wawancaranya. Terimakasih atas 

waktunya, maaf mengganggu. 

 

6. Bidan VK IGD 3 

Peneliti (P)/ 

Bidan 3 (B3) 
Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Di 

Rumah Sakit Margono kan yang menjawab rujukan SIJARIEMAS 

menurut ibu sudah cukup belum ya bu? 

B3 Gini mbak.. Kita kan setiap sift ada 6 orang jumlahnya. Cuman yang 3 di 

VK belakang. Karna kita satu atap dengan VK belakang. Jadi kalau 

depan repot kita minta bantuan kesana. Kalau belakang repot kita yang 

kebelakang. Jad setiap sift itu ada 6. Lebih seringnya kan karna mereka 

tindakan, dibelakang ada persalinan, jadi sana yang dikasih lebih 

banyak. Sini cukup dua. Tapi kalau sini perlu bantuan kita tinggal 

telpon. Kalau sini kan hanya triase pasien baru saja. Jadi masih bisa 

ditangani dua-tiga orang. 

P Yang pagi juga 6 orang? 

B3 Kalau pagi lebih banyak. Ada kepala, ada PPnya kan lebih banyak. Kalo 

sift yang sore malem 6. Depan biasanya 2, belakang 4. Kalo pagi kan 
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dibelakang PPnya ada 3. PP tu perawat primer. Dibelakang, PP 3, sama 

kepala ruangan jadi 4. Terus yang sift biasanya 3. Kalau pagi lebih 

banyak. 

P Jadi cukup ya bu? 

B3 Cukup sih.. Cukup.. Di depan kita juga ada koas, ada dokter jaganya 

standby. 

P Kalau penggunaan SIJARIEMASnya da pelatihan-pelatihan ngga bu? 

B3 Ada.. Kita lama.. Maksudnya lama prosesnya. Hehehe. Awalnya berat 

rasanya. Kok ndadak kaya gitu. Kan repot ya, kita lagi kerja, kalo ada 

SMS harus njawab. Tapi setelah jalan ya ngga begitu si. Njawabnya 

sambil jalan. Karna semua disini sudah bisa jawab. Kadang dokter, 

koasnya, ‘jawab aja mbak jawab’. Kia semua kan udah tau protapnya. 

Kalau pasien apa, dikasih apa, tindakannya apa. Jadi ngga harus telpon 

Sp.OGnya untuk tanya jawabannya. 

P Jadi tetep pertamanya ada pelatihan-pelatihan gitu ya? 

B3 Ada. Adaa pelatihan. Semua bidan ikut pelatihan. Kemudian menularkan 

ke masing-masing. Misalnya kepala ruangannya ikut, nanti dia melatih 

yang dibawahnya, gitu.. 

P Materi-materi pelatihannya sudah mencakup semuanya gitu ya bu? 

B3 Sudah si.. Sudah semua. 

P Ada hambatan-hambatan ngga si bu? 

B3 Ya.. hambatannya paling pas awal-awal dulu. Sama ini kalau jaringan 

internetnya ngga nyambung, atau ada trouble, kaya kemarin sirinenya 

bunyiiiii terus, sampe nanya ke pak carwoto, yang pusatnya kan pak 

carwoto yang disemarang. Kita kalo disini si ada SIMnya yang khusus 

juga. Udah pelatihan. Jadi setiap ada masalah di SIJARIEMAS dia yang 

nanganin. Kita tinggal telpon, ‘Pak ini ada trouble masalah ini ini ini’ 

terus diperbaiki. 

P Itu berarti sudah ikut pelatihan juga ya bu? 

B3 Iya.. Sudah sudah.. Kemana aja pelatihan dia selalu ikut untuk bagian IT. 

Satu orang itu yang ikut kemana-mana. 

P Berarti yang SDMnya ngga ada masalah ya bu? 

B3 Ngga ada.. Sudah cukup. Sudah bisa semua. 

P Kalo untuk ITnya itu juga sudah bisa ya bu ngga ada masalah? 

B3 Sudah bisa. Masalahnya bisa ditangani sama dia. Kalau dia ngga bisa 

menyelesaikan, ya biasanya dia telpon Pak Carwoto, jadi bis ditangani. 

Kita kan ada grup SIJARIEMAS juga mbak. Jadi ada masalah apa, 

misalnya ditempat saya, ‘di Margono ada yang belum terjawab berapa 

nih’, nanti saya kirim ‘Ohya, masalahnya ini ini ini’. Misalnya kaya ini, 

lampu lagi anjlog-anjlog karna ada perbaikan PLN. Kita ada 4 yang ngga 

masuk. Pak Carwoto masuk ke WA, ‘Itu bu, ada 4 yang belum’, itu 

ternyata kemarin masalahnya disitu. Ada grup kita itu, dinas kesehatan, 

pusat, puskesmas semuanya, kita ikut di grup WA. Jadi kalo ada masalah 

kita disitu bisa ngomong. 

P Dinas kesehatan juga berperan ya bu? 

B3  Iya, dinas kesehatan ada monitornya. Jadi mereka memantau semuanya. 

Ini rujukan dari puskesmas mana, tidak terjawab. Setiap bulan kan 

laporan mbak. Dari dinas laporan. Jadi, SMS yang masuk berapa. Bayi 

berapa, ibu berapa. Itu dinas kesehatan menampung, untuk laporan tiap 

bulan. 
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P Berarti IT sudah bisa diatasi dengan SIMnya ya bu. 

B3 Iya.. Bisa… 

P Kalau perujuknya sendiri, ada hambatan ngga si bu? Misalnya medianya 

mereka seringnya SMS gitu? 

B3 SMS.. Hmm.. Banyak si yang SMS. Dulu waktu kita ada HP, mereka 

lebih sering nelpon. Mungkin lebih cepet ya. Bisa langsung dijawab. 

Terakhir HPnya mati, rusak. SMSnya jadi lebih banyak. Semuanya jadi 

lewat sini. Tadinya lewat telpon. Kalau ada telpon kan, harapannya 

mereka bisa langsung terjawab. Kalo ini mungkin kan harus nunggu, 

harus mbaca dulu, gitu kan. Akhirnya tapi sekarang jadi lebih banyak 

yang SMS, karna HPnya mati. Kalo HPnya nyala, jangan-jangan ke HP 

lagi. Hehehe 

P Terus, kalau masalah perujuk, stabilisasi pasiennya sudah baik belum 

bu? 

B3 Belum.. Kadang-kadang mereka mengirim diagnosanya aja nggak, 

nggak, nggak pas, nggak tepat. Kadang kita jadi.. Misalnya gini, ‘Hamil 

Serotinus’, kan seharusnya ngga perlu dirujuk kesini, harusnya ke poli. 

Padahal ternyata sudah inpartu, tapi mereka nggak nulis, ‘sudah inpartu, 

fase apa’, itu mereka nggak nulis. Jadi kurang jelas merekanya. Seperti 

ini tadi, ‘kala 1 fase aktif’, ga ditulis buka berapa. Ternyata buka 3. Itu 

kan belum fase aktif. Jadi kadang diagnosa sama itunya nggak sama. 

Kadang hanya, mengirim pasien dengan PEB, tapi nggak disertakan 

tensinya berapa. Gitu loh. Kalo misalnya masih PER kan sebenernya 

masih bisa ke poli juga, soalnya kan belum gawat darurat. Jadi tensi 

tidak disertakan, nulisnya hanya PEB. Untuk protapnya biasanya mereka 

sudah tau, MgSO4 dan sebagainya.  

P Jadi protapnya sudah benar tapi diagnosanya - 

B3 Iyaa… Kadang bikin kita.. ‘Ini pasiennya gimana sebenernya? Tensinya 

berapa?’ gitu kan. Dengan fetal distress, djj nya tidak disertakan berapa. 

Paling kita tolak, suruh SMS ulang, silahkan kirim SMS ulang. Kita 

kesepakatannya gitu sama Pak Carwoto gitu. Kalau diagnosanya tidak 

jelas, boleh ditolak, tapi suruh SMS ulang. Tapi kebanyakan mereka 

pada ngga SMS ulang, udah langsung dateng. Tau-tau sudah sampai. 

P Terus biasanya kalau disuruh stabilisasi gitu dilakuin ngga ya sama 

perujuknya? 

B3 Biasanya dilakukan. Misalnya PEB, MgSO4 dulu, infus. Datang sudah 

gitu. 

P Terus mengenai dokter spesialis yang onsite di VK, itu membantu 

penanganan? 

B3 Ya membantu banget.. Standby si.. Tapi kalau yang SMS si biasanya 

kita cukup dokter jaga aja yang njawab, hehehe.. Nanti kalau ada 

masalah yang serius, misalnya ‘Dok mau ada kiriman dengan oedem 

pulmo’ atau ada kiriman dengan eklampsi. Baru kita SpOGnya. 

Maksudnya, kalo yang bener-bener gawat, baru kita kasih tau, nanti mau 

ada kiriman ini, dari mana. Kita sudah kasih tau. Kan kita harus telpon 

ICU juga, ada tempat ngga, dokternya standby ngga. 

P Jadi ada koordinasi internal juga ya bu? 

B3 Iyaa.. Jadi kita lebih siap kalau ada pasien mau datang. Tenaganya, obat-

obatan dan sebagainya, kan kita udah tau mau ada pasien ini. Kita udah 

langsung timnya siap. 
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P Dokter spesialisnya yang bisa dihubungi dan onsite cukup jumlahnya 

bu? 

B3 Cukup. Soalnya kita ada urutannya. Misalnya hari ini yang jaga dr. A, 

kalau dr. A berhalangan, kita bisa menghubungi dokter yang 

dibawahnya. Atau misalnya KaSMFnya, misalnya dr. Adi, nanti beliau 

yang menunjuk siap yang harus kesini. Semuanya bisa. 

P Tapi ngga lama bu untuk mencari SPOGnya? 

B3 Engga. Biasanya cepet kok. 

P Terus kalau untuk sarana dan prasarananya, ketersediaan dari 

SIJARIEMASnya sudah mencukupi belum si bu? Misalnya HP? 

B3 HP kan sebenernya ngga dikasih, mungkin karna sudah ada ini ya, jadi 

mungkin dikira kita sudah tidak memerlukan HP. Hehehe. Dari dulu, HP 

dari rumah sakit. Memang dari sana tidak disediakan. Itu.. Mungkin 

karna biar ini lebih.. lebih fokus kesini semua. Jadi ngga perlu telpon. 

P Kalau telpon itu, mekanisme pencatatannya tu gimana si bu? 

B3 Pake telpon, harusnya pada saat pasien , mm ini sedang ngerujuk, kita 

harusnya nulis. Cuma ini belum terealisir. Nulis. Kemudian kita suruh 

ngetik masukin kesini. Sebenernya itu. Rencana awal dari 

SIJARIEMAS. Kita tulis… kemudian, kita masukin. Kan repot. Kita 

belum sanggup kesitu. Kita butuh tenaga administrasi sendiri. Dulu si 

seperti itu. Tapi belum terealisir. Untungnya HPnya rusak, jadinya malah 

SMS semua pakenya. 

P Kalau sarana dan prasarana lain, ada keluhan-keluhan ngga bu? 

B3 Sepertinya kalau dari rumah sakit si engga. Kita sudah punya obat-

obatan emergency, semua sudah ada. Kemudian, tenaga inshaAllah 

sudah cukup. Oksigen, semuanya si ada. 

P Kalau sarana prasarana dari EMASnya apa aja ya bu? 

B3 Kalo dari EMAS itu ada troley emegency, hanya troleynya aja, obatnya 

kita udah beli. Kemudian oksigen, oksigen dari EMAS yang oksigen 

kecil. 

P Kalau yang dari SIJARIEMAS? 

B3 Ya.. semua sudah bagus. Tinggal HP aja mungkin. Kadang-kadang saya 

dirumah di telpon mbak. ‘Saya mau ngerujuk pasien ini’ gitu loh. 

Kadang Bu A, Bu B, kepala ruangnya. Jadi saya yang harus ngecek 

kesini siapa yang lagi jaga. Karna kan mereka hafalnya kan nomor HP 

saya ya mbak. Semua nomor HP bidan terdaftar disini. Karna disini ada 

info jaga bidan, yang jaga hari itu siapa. 

P Itu diakses lewat apa? 

B3 Itu ada disininya kok mbak. 

P Di websitenya bu? 

B3 Iya he eh.. Dokternya juga ada. 

P Jadi kalo puskesmas ada sistem ini bisa mengakses juga ya bu? 

B3 Jadi, semua bidan yang SIJARIEMAS juga sudah terdaftar disitu. Ada 

semua, sudah lengkap semua. Bidan semua, waktu awal-awal kan 

didaftarkan semua. Jadi semua udah punya nomor pin sendiri-sendiri 

untuk itu. 

P Oh.. Jadi bisa mengakses sendiri-sendiri gitu ya? 

B3 Iya.. Iya.. Cuman ngirimnya mungkin agak ribet mbak. Kan kalau mau 

SMS dari puskesmas ke sini harus pake ‘pagar’ ‘spasi’ jadi mereka 
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kadang-kadang nggak semua bisa. Jadi akhirnya.. Diagnose masuknya 

kesana [menunjuk kolom transportasi], malah diagnosanya ambulance. 

Karna mereka ngirimnya harus pake spasi spasi. Tapi terakhir-terakhir si 

udah agak teratur. Udah terbiasa lama-lama. 

 B3 mengangkat telpon dari bidan yang mau merujuk, padahal sudah 

SMS dan sudah dibalas. 

B3 Kaya gitu tuh mbak. Mau ngerujuk, ngga tau balesannya apa, nggak 

dibuka. 

P Kalau penambahan sarana prasarana ada ngga bu? Yang kira-kira bisa 

mendukung. 

B3 Apa ya.. Ya itu.. HP lah mbak. Hahaha 

P Kalo yang SIJARIEMAS, seperti komputer, monitor itu sudah cukup ya 

bu? 

B3 Sudah. Kalau ngga salah Flamboyan juga sudah ada seperti ini. Melati 

yang belum ada. Dulu sudah dipasang, tapi terus ngga aktif, karna untuk 

bayi kan rujukan pake ini masih susah. Kalau bayi harus menyesuaikan 

tempat, ada apa engga. Jadi akhirnya dilepas. 

P Mengenai prosedur tadi, berarti yang tentang perujuknya yang suka 

kurang lengkap diagnosisnya. 

B3 Iya.. Terus suka ngga nunggu jawaban, langsung kirim aja. Ngga ada 

koordinasi waktu dijalan. Jadi mereka langsung jalan aja. Yang mbaca 

jawaban yang di puskesmas. 

P Kalau untuk membalas rujukan itu, sarannya belum dari dokter spesialis 

ya? 

B3 Iya belum. Cukup dokter jaganya saja. Nanti kan, kita kan hanya njawab 

sampai yang di IGD saja. Nanti selanjutnya di oper ke flamboyan. Jadi 

pas pulang flamboyan yang njawab. Yang kapan dia pulang, terus 

tindakannya apa. Itu flamboyan. Jadi yang buat feedbacknya itu 

flamboyan. 

P Kalau kaya gitu, misalkan disuruh lengkapi diagnosis, itu harusnya SMS 

lagi dengan daignosa yang lengkap ya? 

B3 Iyaa.. Harusnya dilengkapi proteinuria positif berapa, tensinya berapa. 

Dia kan hanya ngomong Hipertensi Gestasional, tapi ngga nulis tensinya 

berapa. 

P Itu biasanya kalau disuruh ngelengkapin, dilengkapin ngga si bu? 

B3 Ngga.. Ngga ada.. Perujuknya tu mikirnya yang penting dia udah SMS, 

ngga liat jawaban dari kita apa, nggak, nggak dibaca. Nah itu.. 

masalahnya.. Hehehe.. 

P Terus setelah penanganan di IGDnya, direkap di SIJARIEMAS atau di 

buku aja bu? 

B3 Engga. Jadi kalau penanganan di IGD udah selesai ya kita tinggal klik 

‘Sudah Selesai Penanganan’. Terus kan ngisinya langsung ke Kamar 

Bersalin, bar ke Flamboyan. Cuma di Kamar Bersalinnya ngga ada. 

Ngga ada SIJARIEMAS, sebenernya kan perlu juga. Biar tau, ini pasien 

sudah melahirkan atau belum. Mungkin itu mbak yang perlu di tambah. 

Usulnya nih mbak, usul tambah administrasi juga. 

P Kalau di buku panduan SIJARIEMAS si seharusnya memang ada bagian 

administrasinya. 

B3 Nah iya..! Harusnya kan memang ada administrasinya, ada ITnya juga. 

Setiap ruangan ada harusnya. Nah itu mbak yang belum. Cuman karna 
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kita baik hati, jadi njawab sendiri semuanya. Hahaha… Makanya waktu 

awal-awal ‘Ih.. Kok ribet banget! Harusnya ada petugas..’ terus pada 

bilang ‘Ya udah dijalani dulu’. Eh akhirnya keterusan kita yang 

menjalani. 

P Berarti di Margono yang ada SIJARIEMASnya baru yang di IGD sama 

yang di Flamboyan? 

B3 Iya mbak.. Rumah sakit-rumah sakit swasta juga sudah mulai pake ini 

mbak sekarang. Dulunya poli juga sudah mau dipasang. Tapi sampai 

sekarang ya belum. Poli kan yang untuk resti-resti, yang rujukan 

terencana kan harusnya disana. Dengan PEB yang nantinya bisa SC 

elektif di sini kan harusnya dari poli. Tapi ya dari dulu mau dipasang, 

tapi sampai sekarang belum mbak. 

P Jadi rujukan yang terencana belum ya bu? 

B3 Iya.. Belum.. Iya gitu mbak. 

P Ya sudah bu.. Sudah cukup. Terimakasih atas waktunya ya bu.. 
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Lampiran 6 

Daftar Pertanyaan untuk Wawancara Mendalam dengan Super Admin 

1. a.  Berapa jumlah super admin yang memahami pengelolaan sistem 

SIJARIEMAS? 

b. Bagaimana persepsi Anda mengenai jumlah teknisi atau operator 

yang memahami pengelolaan sistem SIJARIEMAS? 

2. Apa saja tugas Anda sebagai super admin? 

3. Apa sajakah hambatan yang terjadi terkait dengan tugas yang Anda 

lakukan? 

4. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada? 

5. Apakah Anda memiliki saran terkait sumber daya manusia yang 

melaksanakan tugas pengelolaan sistem SIJARIEMAS? 

6. Bagaiman persepsi Anda mengenai ketersediaan sarana dan prasarana 

SIJARIEMAS? 

7. Apakah Anda memiliki keluhan mengenai sarana dan prasarana yang 

ada? 

8. Apakah Anda memiliki saran penambahan sarana dan prasarana yang 

mendukung?  

9. Apakah alasan anda mengenai saran tersebut? 

10. Bagaimana target kedepan mengenai sarana dan prasarana 

SIJARIEMAS? 

11. Bagaimana penjelasan Anda terkait kegunaan dan kondisi masing-masing 

sarana dan prasarana?  

12. Adakah sarana ataupun prasarana yang sebenarnya tidak dibutuhkan? 
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Lampiran 7 

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Super Admin 

Peneliti (P)/ 

Super Admin 

(O) 

Transkrip 

P Selama pagi mas, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Ingin 

mewawancarai mengenai SIJARIEMAS. Jadi mas itu kan dari petugas 

SIM gitu ya? 

O Iya betul. 

P Petugas SIM itu ada berapa si jumlahnya? 

O Kalo petugas SIM itu, kalau jumlah ada 21 atau 20 ya, soalnya kemarin 

ada baru si. Tapi di dalam SIM itu kan ada divisi-divisi. Ada Divisi 

Hardware, ada Divisi Jaringan, Administrasi Jaringan, terus ada Divisi 

Software. Di Divisi Software sendiri dipecah lagi, ada yang buat aplikasi, 

ada yang sifatnya menerima komplain, terus ada juga yang implementator, 

yaitu uji coba aplikasi, terus nanti menyampaikan ke user. Kalau saya 

masuknya ke hardware, ada 5 atau 4 orang. Tugasnya itu kaya kalo ada 

instalasi baru, pemasangan komputer, pemasangan printer, pemasangan 

jaringan, sampai dengan perbaikannya. 

P Terus yang memahami mengenai aplikasi SIJARIEMAS itu cuma mas 

aja? 

O Awal itu, sebenernya banyak temen-temen SIM yang mendampingi, awal. 

Cuman terakhir-terakhir ini karena saya yang sering nggantiin Mbak B. 

Dulu kan ada dua sebenernya, saya dan Mbak B yang ikut ke Tegal, terus 

ada juga yang di Asiatic itu, beberapa kali ada eee ganti-ganti orang 

istilahnya. Cuman eeee pas waktu teknik pemasangannya sampai dengan 

detail aplikasinya kebetulan saya yang ngikutin, jadi selanjutnya saya 

yang dipasrahi akhirnya. Sebenernya yang lain juga bisa. 

P Jadi ngga cuma Mas aja ya? 

O Iya. Yang lain juga sebenernya bisa. Cuman biasanya kan kaya gitu, kalo 

sudah ada yang ini udah, pokoknya kalo urusan ini kamu. 

P Jadi kalo ngga ada Mas yang lain tetep bisa menangani, jadi ya jumlahnya 

cukup lah ya mas? 

O Iya cukup.. He em.. Minimal ada tiga, empat orang tau lah. 

P Kalau tugasnya Mas sendiri bisa dijelaskan apa saja? 

O Tugas yang? 

P Mmm.. Tugas Mas yang tentang SIJARIEMAS.. 

O SIJARIEMAS saja ya. Kalau SIJARIEMAS, pertama mengecek kondisi 

komputer itu baik lah, istilahnya secara sistem oprasinya baik, aplikasinya 

juga jalan, internetnya juga nyambung, terus tampilannya, kan itu ada dua 

layar ya.. Yang layar satu untuk yang ngeklik-ngekliknya, yang layar satu 

untuk informasinya kepada mungkin bisa usernya, bisa bidan, atau bisa 

yang lainnya. Lha itu, settingan kaya gitu kan kadang ada masalah, itu 

juga termasuk tugas saya. 

P Kalau pengelolaan datanya mas juga nggak? 

O Ngg.. Awal waktu SIJARIEMAS, memang kita dipasrahi jadi 

administrator, cuman memang setelah berjalan beberapa bulan, itu kan 
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istilahnya yang megang sekarang kan dinkes langsung, Dinkes Banyumas, 

dikelola langsung di petugas Dinkes Banyumas. 

P Oh.. Jadi servernya di Dinkes Banyumas? 

O Kalau servernya malah di Jakarta. 

P Oh.. Jadi pake server tingkat Nasional ya? 

O Iya.. Server Nasional. Jadi sebenernya ada server disini. Dari hibahnya 

USAID itu, sudah menghibahkan satu komputer server, satu komputer 

user, sama dengan modem. Dititipin disini. Cuman sampai dengan hari ini 

belum terpasang untuk yang servernya. Baru terpasang yang untuk user 

yang di ruang VK IGD. Servernya itu masih tergeletak di  ruang sebelah. 

Sudah beberapa kali saya hubungi pihak dari SIAJRIEMAS, saya 

tanyakan ‘Kenapa ini belum dipasang?’ maksudnya ini kan takut barange 

udah lama ngga dipake, nanti rusak, atau malah gimana, jawabannya 

katanya itu informasinya nunggu sosialisasi SIJARIEMAS sudah bener-

bener terpakai, baru nanti bisa di eee, servernya bisa dipindahkan per 

wilayah. Kalau misalnya Banyumas, nanti megang daerah Banyumas 

sendiri, atau nanti bisa juga Banyumas dan daerah sekitarnya, 

Purbalingga, Cilacap misalnya. Kalau Purbalingga saya nggak tau, kalau 

Cilacap katanya lagi dikembangkan di sana. 

P Jadi menunggu sudah pakai semua baru servernya dipindahkan. 

O Rencananya si gitu.. Tapi ngga tau. Biasanya, itu kan USAID katanya 

sistemnya cuma menghibahkan terus memberi dana untuk masa waktu, 

jangka waktu misalnya satu atau dua tahun. Nanti selanjutnya nggak tahu. 

Itu bisa juga nanti dipasrahkan ke dinkes, misalnya disini Dinkes 

Banyumas. Nanti tindak lanjutnya ya terserah Dinkes Banyumasnya 

gimana. Aplikasi itu mau dipakai atau enggak itu, nggak tau juga 

kelanjutannya, menurut informasi dari Pak C. 

P Berarti ada pelatihan-pelatihan gitu ya mas untuk teknis penggunaannya? 

O Kalau teknis.. Awal iya jelas, itu kan awal kita aplikasi sama sekali ngga 

tau untuk apanya. SIJARIEMAS waktu yang di Tegal dulu, aplikasi yang 

didemokan ngga cuman mbales SMS, disitu sebenarnya juga ada operator 

telpon. Jadi menerima telpon langsung dari user, nanti dicatat nanti 

dimasukin ke SIJARIEMAS, cuman ada aplikasinya sendiri, nggak yang 

kaya gini. Dulu itu cuma uji coba, cuman yang sudah make kayanya di 

Indonesia ada juga katanya, cuman saya lupa wilayah mana. 

P Oh.. Jadi di sini belum make ya? Pakenya SMS aja? 

O Iya.. Belum.. Pakenya SMS saja.. Itu pun, waktu awal-awal itu masih 

banyak yang pakenya lewat telpon. Katanya ‘SMSnya lama ini ngga 

jawab’. Akhirnya bidan yang di puskesmas atau klinik, akhirnya telpon 

langsung ke VK, katanya ‘Ini saya sudah SMS kok lama’. Malah awal 

dulu, kejadian beberapa kali itu pasien sudah dateng ke VK IGD, SMSnya 

baru nyampe, baru dibalesin katanya, kan akhirnya gitu. Terus 

SIJARIEMAS di sini dua komputer user ada, yang satu di Flamboyan, 

untuk rujuk baliknya, terus yang satu di VK yang fungsinya untuk 

menerima SMSnya. Jadi proses urutannya, pasien masuk, masuknya kan 

ke VK IGD, nanti setelah ada tindak lanjut, jika normal kan nanti larinya 

ke Flamboyan ya biasanya, terus nanti disitu kan ada rujuk balik, lah nanti 

bidan atau perawat Flamboyan itu ngisi rujuk balik yang ke dibawahnya, 

kaya puskesmas atau bidan yang pertama ngerujuk. 
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P Dulu disini telponnya sempat terpakai, ditelpon, tapi ngga dimasukin ke 

aplikasi SIJARIEMASnya ya? 

O Kayanya engga, itu cuma di buku kayanya, di manual. Itu awal tapi 

kejadiannya. Kalau sekarang kemungkinan kayanya lebih ini, sudah biasa. 

Cuma tingkat kevalidan datanya saya masih ragu lah. Masalahnya kadang, 

masih tetep enak lewat telpon. Merasa enak lewat telpon, karena telpon 

langsung ketemu ini sama orangnya, terus bilang ‘ini saya mau kirim 

pasien’. Kalau di SMS takutnya kendala, misalnya lama ngga dijawab, pas 

lagi ada masalah di aplikasinya misalnya kan lama. Tapi untuk, 

berdasarkan informasi, keluhan dari user yang di VK, keluhannya kalo 

misalnya suaranya bunyi terus, atau layarnya ngga tampil. Kalau masalah 

kevalidan berapa persen yang telpon, berapa persen yang SMS saya ngga 

tahu. Mungkin itu bisa dilihat di aplikasinya,dan itu user administrator 

yang punya datanya, untuk yang SMS masuk ya, itu di Dinkes Banyumas. 

Sama orang Dinkes ada administrator, dia bisa buka semua laporan 

tentang yang tentang ini yang tentang SIJARIEMAS berkaitan dengan 

misalnya berapa persen rujukan dari seluruh rumah sakit rujukan di 

Banyumas. Itu dari Dinkes dua-duanya bisa langsung kelihatan. Berapa 

persen nanti presentasinya, misalnya Banyumas 40% , disitu ada 

grafiknya.  

P Terus kalau untuk alur SMSnya tu sebenernya gimana si Mas? Dari 

perujuk itu SMSnya langsung nyampe di layar komputernya langsung 

dibales. 

O Iya.. He em.. 

P Itu kan ada format SMSnya, kalo misalnya advisenya nanya untuk 

melengkapi diagnosis, bidan perujuknya itu melengkapi advisenya ngga 

si? 

O Kaya gini.. Tak bukain sekalian aplikasinya ya.. [berpindah ke depan 

komputer] 

Nah ini, banyumas.rujukan.net jadi yang punya user administrator 

sekarang itu Dinkes Banyumas. Tapi kalau dulu awal, kita sebenernya 

punya. Cuma kita ngga pernah, istilahnya rekap data dan lain-lain, karna 

dulu sebenernya bagian untuk administrasinya ada sendiri, petugas 

administrasi IGD, cuman mungkin nggak jalan. Saya sebagai teknisi, terus 

yang dari administrasi sebenere ada, untuk ngerekap data, nambah user, 

atau mungkin apa gitu. Akhirnya, terakhir itu yang memanajemen 

langsung dari Dinkes Banyumas. Terus usernya disini, walaupun di 

Flamboyan harusnya punya user sendiri, tapi pake usernya masih tetep 

IGD Margono. Cuman nanti bagiannya, petugasnya hanya untuk mbales 

rujukan aja. Nanti ada urutan-urutan untuk ininya. Tampilannya seperti 

ini. [memperlihatkan tampilan SIJARIEMAS di komputer] Sebenere ini 

data bisa di liat ya. Tapi yang paling sering dibuka di VK ya cuma satu 

dua tiga ini. 

P Daftar IGD, Rujukan IGD, Data Rujukan. 

O Ya ini sebenere ee kalo administrator tampilannya lebih banyak lagi, 

untuk ngedit-ngeditnya nambah misalnya nambah usernya, nambah 

aksesnya, nambah gitu bisa. Tapi.. Dulu awal kita punya, maksudnya 

dikasih, pas pelatihanpun kadang dikasih, dikasih terakhir waktu yang 

dinkes mungkin setengah tahun yang lalu apa ya akhir 2015 kayanya, itu 

dikasih waktu seminggu nanti.. eee terakhir itu kan rencana Banyumas 
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mau ngembangin Rumah Sakit-Rumah Sakit selain Margono dan 

Banyumas, kaya Rumah Sakit Ajibarang, Rumah Sakit-Rumah Sakit 

Swasta yang ada di Banyumas itu rencana mau dijadiin faskes rujukan, 

Cuma ngga tau ini ngga dikumpulin lagi, atau mungkin saya yang ngga 

ikut ya. Hehehe.. Saya ngga tau informasinya itu sudah berapa persen 

kemungkinan yang bisa dijadiin kaya posisinya sebagai Margono atau 

Rumah Sakit Banyumas. 

P Itu di prosedurnya harusnya ada administratornya ya? 

O Administratornya… Iya.. Cuman sekarang kayanya masih di Dinkes 

Banyumas itu. Jadi awal kita kemarin sosialisasi yang terakhir itu, ngasih 

tau ke yang user-user baru yang kaya Rumah Sakit Swasta atau yang 

punya Kabupaten tapi kepingin jadi faskes rujukan. Karena kan ngga 

cuma ditempelin aplikasinya aja kan. Syaratnya ada ketentuan misalnya 

ada dokter spesialisnya, harus berapa-berapa, terus ruangan apa-apa, 

pokoknya ada standar untuk bisa dijadiin faskes rujukan. Itu ada 

syaratnya. Nah itu syaratnya apabila belum terpenuhi ya kemungkinan 

belum bisa. 

P Itu berarti SMSnya munculnya langsung format kaya gini? 

O Formatnya disini. Nanti kalau ada SMS datangnya disini. Ini paling data 

seperti ini. Jadi alur SMSnya itu. SMS dateng, terus kita jawab gitu, nanti 

pas buka ‘Jawab’ itu ada form sendiri, yang nginput VK, diterima tidak, 

advisenya apa, seperti itu. Nanti informasinya disini kan kelihatan. Dia 

diagnosanya apa, terus yang harus disiapkan di VK tu apa, disini 

kelihatan. Tujuannya aplikasi disini kan, aplikasi hanya sebagai 

penunjang, mengurangi angka kematian ibu. Nah aplikasinya ini, biar, si 

rumah sakit rujukan bisa menyiapkan sebelum pasien dateng. Kalo 

misalnya kasuse kegawatan, Risti apa ya istilahnya. Nah itu, misalnya 

dokter obgynnya, kalo misalnya harus butuh operasi kan harus disiapkan. 

Nah itu nantikan, si bidan yang udah jawab itu kan langsung 

menghubungi, jadi pasien dateng udah langsung greng, mau diapin nih, 

langsung udah tau tindakan apa yang mau dilakuin. Nah itu, tujuannya itu 

sebenere. Sebagai penunjang aja, aplikasi ini. 

P Berarti dia yang di SMS tu ini isinya? 

O Iya.. Nanti disini ada pilihan mau diterima atau ngga. Kalau misalnya mau 

diterima, nanti disitu ada isiannya. Nanti setelah itu jawab, nanti sana 

menerima SMS. Terus ini statusnya bisa berubah lagi, jadi ‘Jawab’, 

‘Konfirmasi’, terus ini ada yang ‘Sudah Selesai Perawatan’. Ini nih, 

statusnya beda-beda kan. Ada yang ‘Mulai Perawatan’ ada yang ‘Batal’. 

Ini menunjukan perjalanan si pasien itu, dia posisi lagi dimana, atau lagi 

diapain. Misalnya dia sudah masuk nih, nanti keterangannya apa. 

Konfirmasi berarti si bidan sudah menerima SMS dari si VK sini. Nanti 

diisi lagi ini, jadi timbal balik terus informasinya. Cuman kalo yang awal 

kan si bidan perujuknya yang aktif. Kalo ini yang aktif memberikan 

informasi yang disini. 

P Ini kok ada yang udah lama tapi masih ‘Perawatan’ statusnya ya? 

O Wah iya ini, mungkin Flamboyan yang macet, atau bisa juga sana yang 

macet. Masalahnya disini kan, beban perawat itu bertambah karna ada 

aplikasi yang harus diisi sama perawat terkait dengan rekam medik 

elektronik. Kaya Flamboyan, kan otomatis ngefek itu. Dulu bisa ngerjain 

ini, karna mungkin kesibukan harus ngisi rekam medik elektronik, sama-
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sama nginput di komputer, kemungkinan ya ininya kurang dilakukan. 

Karna petugasnya juga terbatas, kan keutamaan si pasiennya. 

P Sarana dan prasarananya yang dari USAID tadi apa aja ya Mas? 

O Cuma itu tadi.. kalo pendanaan saya ngga tau ya, kalo yang jelas si secara 

fisiknya itu berarti aplikasinya ini. Ini kan dibuat ya aplikasinya, sama tim 

USAID dan kerjasama sama Dinkes. Kalo disini dapet satu komputer 

server, satu komputer user, sama dua modem. Server sama modem 

sebenere belum bisa dipake, ya karna itu, yang tadi saya ceritakan awal. 

Karna alesannya begitu. 

P Kalau keluhan mengenai sarana dan prasarana yang dikeluhkan apa ya 

Mas biasanya? 

O Kalau sarana dan prasarana, ya kita khawatir aja dititipin barang, 

barangnya sudah lama ngga dipakai, takutnya kan rusak. Atau mungkin 

nanti, SIM kan barangnya juga banyak, saya takutnya mbok kecampur, 

nanti maksudnya ilang atau dipakai yang lain, atau yang jelas posisinya 

takutnya rusak Mbak. Atau mungkin spec nya sudah ngga compatible, 

itukan udah lama kan. 

P Itu berarti tahun berapa ya? 

O Sekitar 2012 atau 2013.. Yang jelas dari awal SIJARIEMAS datang 

kesini, sudah bawa barang. Sudah lama.  

P Kalau di VK IGD sendiri yang sering bermasalah tu apanya Mas? 

O Kendala itu ada beberapa, diantaranya misalnya koneksi internet ya. Ini 

kan mengandalkan internet. Saat koneksi internet putus, atau bermasalah 

dengan koneksi, misalnya lambat, itu pengaruh disini juga. Harusnya udah 

nyampe, teryata belum nyampe. Itu kalo koneksi internetnya. Kalo 

komputer user itu sudah pernah  sekali di install ulang, karena 

komputernya udah lemot, terus menurut kami ya itu sudah kurang enak 

dipakai, jadi itu akhirnya diambil terus di install ulang.  

P Kalau masalah sirine itu, kayanya kemarin ada masalah ya Mas? 

O Iya.. Sirine bunyi itu, ternyata pengaruh dari update-an browsernya. Saya 

sempet bingung juga si kemarin, secara koneksi itu internetnya lancar, 

OSnya juga kayanya baik-baik saja, tapi kok begitu, bunyi terus. 

Ternyata.. Saya dikasih saran dari Pak C, itu updatenya dibikin auto untuk 

si, saat ada update-an dia ng-update sendiri, untuk browsernya. Yang 

dipakai kan ada mozilla dan google chrome. Eeem.. Cuma biasanya kalau 

ada masalah, coba yang satunya masalah juga nggak. Biasanya buat 

perbandingan, itu mengapa dipasang dua browser. 

P Kalau masalah jam kerja itu Mas. SIM itu katanya kan 24 jam ya? Jadi 

kalau ada masalah bisa telpon gitu kan?   

O Hmm.. Kalo oncall nya.. Jadi kalo di SIM itu ada jadwal. Kalo kerjanya 

si, jam kerja biasa, sama dengan yang lain. Cuman kalo di SIM ada 

tambahan oncall. Jadi kalau misalnya ada masalah terkait komputer dan 

jaringan itu nanti bagian SIM. Yang jelas dari 20 atau 21 orang itu dibagi 

bagian, misalnya saya hardware, berarti khusus menangani kalau 

koneksinya bermasalah atau printernya rusak, atau PC nya kebakar atau 

gimna. Yang jelas nanti tergantung kasusnya apa. Tapi permasalahannya 

user kan taunya komputer nggak jadi aja, ngga bisa membedakan itu 

tugasnya hardware atau apa. Yang jelas tugasnya SIM, kalo ada 

permasalahan ya siap-siap. Kalau bisa lewat telpon ditangani ya cukup 

lewat telpon. Tapi kalau nggak bisa lewat telpon, ya harus datang kesini. 



192 
 

Atau pilihannya, ada juga misalnya bisa saya remote dari rumah misalnya, 

itu saya remote dari rumah. Biar maksudnya.. Kalau rumahnya deket si 

nggak papa ya.. Kalau jauh kan.. Ya cuma masalah, misalnya ‘Oh kurang 

ininya tok’ kan cukup dari jauh aja bisa. 

P Terus kalo masalah-masalah gitu biasanya manggilnya Mas gitu? 

O Kemarin terakhir si yang oncall, ditelpon sama bidan VK, katanya ‘Ini 

alarmnya bunyi terus, gimana?’ Akhirnya yang oncall dateng kesini. Tapi 

yang oncall ya tetep ngubungin saya, nanyain ‘Ini gimana solusinya’ 

P Terus mengenai sarana prasarana itu ada saran-saran untuk penambahan 

sarana prasarana gitu ngga si Mas? 

O Kalo itu kan nanti tergantung kebutuhan… Sebenere harusnya ada di 

Melati lagi, yang buat anak. Kan sebenere katanya terpisah. Cuma secara 

aplikasi yang sekarang ini ya, untuk yang dirujuk balik cuman yang 

sebatas yang di Flamboyan itu yang dipakai. Kalau untuk tambahan, kalau 

nanti ada tuntutan untuk dipasang di Melati ya kita berusaha untuk 

memenuhinya, tapi itu kalo memang harus di ini, tapi ya kita butuh 

koordinasi juga kan nantinya seperti apa. Yang jelas kita kan sebagai 

istilahnya disini tim teknisi itu kan sesuai perintahnya bos saja.  

P Kalau yang saya dapatkan nih mas, seharusnya kan ada di 4 titik, di IGD, 

Materna, Perina, dan Poli. Berarti yan disini baru IGD dan Materna ya? 

O Iyaa.. Baru IGD sama Flamboyan, yaaa flamboyan itu maternal kalo 

disini. Kalau yang di poli belum ada itu. 

P Kalau monitor itu dari rumah sakit ya? 

O Iya.. Jadi itu kemarin yang komputer hibah itu, cuman sepaket komputer 

aja, PC sama monitor yang ini ya [menunjuk monitor komputer 

dihadapannya]. Tapi kalo yang monitor besarnya itu dari rumah sakit, 

komputer yang di Flamboyan juga dari rumah sakit. 

P Ohya Mas, ada aplikasi di android yang baru gitu Mas, itu gimana ya? 

Kemarin kata bidan-bidan ada aplikasi SIJARIEMAS gitu di Android, itu 

sebenernya bagaimana ya Mas? 

O Mmm.. Saya belum ada informasinya.. Mungkin bisa juga karena kadang 

kan memang ada kumpulan EMAS, cuman memang yang berangkat kan 

beda-beda orangnya. Mungkin saya ngga tau, tapi temen saya ada yang 

tau. Kalau kemarin pernah saya ijin keluar, tapi disini lagi trouble, 

akhirnya saya nyelesein disini dulu, akhirnya ngga bisa berangkat. Jadi 

kita orientasinya harus menyelesaikan tugas disini dulu. 

P Oke deh.. Sudah Mas.. Makasih banget ya mas atas waktunya, maaf 

mengganggu.. 
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Lampiran 8 

Daftar Pertanyaan untuk Wawancara Mendalam dengan Pengguna 

1. a. Bagaimana bentuk pendampingan yang anda lakukan terhadap pasien 

yang di rujuk sampai rumah sakit rujukan? 

b. Apakah Anda melakukan stabilisasi sesuai saran dari rumah sakit 

rujukan? 

c. Apakah anda selalu melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, 

sepanjang perjalanan? 

2. Media apakah yang sering digunakan dalam mengirimkan informasi 

pasien rujukan? Apa alasannya? 

3. Apakah kasus-kasus yang dirujuk merupakan kasus yang tidak bisa 

ditangani di layanan primer? Apa alasannya? 

4. Apakah selama ini stabilisasi sudah dilakukan? Apakah isi SMS balasan 

dilakukan?  

5. Apa sajakah hambatan yang terjadi mengenai sumber daya manusia yang 

terkait dengan perujukan? 

6. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi? 

7. a. Apa sajakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur 

SIJARIEMAS? 

b.  Bagaimana cara anda mengatasi hambatan tersebut? 

c.  Apakah ada bagian dari prosedur yang Anda rasa terlalu berlebihan 

dan seharusnya tidak perlu dilakukan? 

8. a.  Apakah ada kekurangan dalam prosedur yang telah ditetapkan? 

b. Apabila ada, bagaimana penjelasan Anda mengenai kekurangan 

tersebut? 

9. Bagaimana saran Anda untuk prosedur yang lebih baik? 
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Lampiran 9 

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Pengguna (Perujuk) 

1. Pengguna 1 

Peneliti (P)/ 

Pengguna 1 

(R1) 

Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Mau 

mewawancarai mengenai SIJARIEMAS. Ini rujukan dari puskesmas 

mana ya bu? 

R1 X. 

P Oh satur baturaden. hmmm ibu knapa ya harus dirujuk? 

R1 Serotinus 

P Oh serotinus. Ibu yang dari tadi mendampingi beliau dari puskesmas? 

R1 He eh 

P Oh, gitu ya ooh.. kan tadi pas ngasih kiriman sms rujukan, nanti dibales. 

Itu stabilisasi dan sebagainya sesuai dengan advice dari sini ya, dari 

rumah sakitnya ya? 

R1 he eh 

P Terus  untuk pas kesini koordinasi dengan rumah sakit juga engga bu? 

Misalnya udah jalan, udah berangkat  ke rumah sakit. 

R1 Kan ada konfirmasi balik kan ya. 

P Oh setelah di konfirmasi baru dikirm. Untuk penggunaan si jari emas 

sendiri smsnya ribet engga sih bu? atau hmmmm 

R1 Engga sih. 

P Dengan adanya si jari memepermudah atao engga ? maksudnya- 

R1 Ya mempermudah, seperti itu. Kalo misalkan kita belum melakukan  

tindakan, kalo mau diinfus atau engga, misal, sms jadinya ada advice, 

segera di infus itu kan jadi tahu. Itu kan membantu. Dulu lah waktu 

diawal awal, ya itu memang kesannya ribet apa lah. 

P Tapi sekarang udah kebiasa, udah langsung ya... kalo prosedurnya 

sendiri tahu ya, maksudnya harus sms dulu, dikirimnya setelah sms  

dibales gitu. 

R1 Iya  tahu. 10 menit ga ada balesan kan telpon. 

P Oh yaya. Jadi pertamanya emang  sms dulu gitu ya bu? 

R1 Iyah  

P Lebih enak sms atau telpon menurut ibu sendiri? 

R1 Ya dua duanya bisa dipake. Ya kan sms sambil jalan itu kan, kalau 

misalkan pasiennya itu darurat kalau misalkan harus segera dirujuk. Sms 

kan perlunya untuk dokumentasinya, apanya yah, pasien terdapat disini. 

P Jadi memudahkan ya bu? 

R1 Ya memudahkan.  

P Ada saran – saran untuk prosedurnya engga bu, atau ada selama ini ada 

keluhan keluhan sulit menghubungi rumah sakit atau engga? 

R1 Engga sih. 

P Engga ada? 
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R1 Kayanya sih engga. 

P Oh, berarti lancar lancar aja ya. Ada saran saran untuk si jari emas 

kedepannya? 

R1 Sarannya, apa yah.. Udah bagus sih mba, kalau misalkan udah sampe 

sini, pasien sudah ditangani, itu juga ada umpan balik. 

P Oh jadi ada umpan balik juga? 

R1 Iya, sekarang sih udah lancar. 

P Jadi adanya ya bu ya dari dulu sebelum SIJARIEMAS, ada peningkatan. 

R1 Iya peningkatan. 

P Kalau saran saran untuk prosedurnya ga ada bu  udah ? prosedurnya 

udah enak kaya gini, sms terus- 

R1 Udah sih, mungkin ditingkatkan lagi mungkin apa ya. Sinyalnya, 

jaringannya. 

P Baik bu, Terimakasih atas waktunya ya bu. 

R1 Oke. 

 

2. Pengguna 2 

Peneliti (P)/ 

Pengguna 2 

(R2) 

Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Mau 

mewawancarai mengenai SIJARIEMAS. Ini rujukan dari puskesmas 

mana ya bu? 

R2 Dari Puskesmas X. 

P Ibu yang mendampingi sejak di puskesmas sampai dibawa kesini? 

R2 Iya.. saya yang mendampingi dari pasien datang di puskesmas. 

P Ini tadi menggunakan SMS ya? 

R2 Iya.. SMS SIJARIEMAS dulu baru di ini.. dikirim. 

P Tadi pas SMS pas masih di puskesmas bu? 

R2 Iya, tadi sebelum berangkat SMS dulu. 

P Itu dikirimnya menunggu balasan dulu atau bagaimana bu? 

R2 Nantikan ada balasan juga dari pihak rumah sakit, terus nanti setelah itu 

baru dikirim 

P Ini kasusnya tadi kenapa dirujuk ya? 

R2 Dirujuk karna KPA 

P Terus tadi ada saran saran untuk stabilisasi ibu lakuin dari puskesmas? 

Kan tadi dapet sms balasan kan? 

R2 Dilakukan, dilakukan sebelum, kita kan udah tindakan, terus baru 

SIJARIEMAS baru ada konfirm balasan.. Udah kita udah stabilisasi.  

P Ohh.. Tapi stabilisasinya cocok dengan saran rumah sakit? 

R2 Iya, sudah betul.. 

P Terus ini, selama perjalanan ada koordinasi dengan pihak rumah 

sakitnya ngga? 

R2 Belum diketik, kalo itu langsung ketik ulang ya mbak? Apa gimana? 

Yang penting si segera rujuk, kaya gitu.  

P Jadi setelah dapet sms balasan untuk merujuk langsung-  
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R2 Kalo engga kita langsung bawa aja. Kalo itu kan nanti bisa sambil 

dijalan. 

P Jadi, sambil jalan? 

R2 Iya.. sambil jalan bisa sambil SMS. 

P Jadi sebenernya sambil jalan SMS, atau sebelum jalan SMS? 

R2 Ya.. SMS dulu, terus langsung kita berangkat aja. Ga nunggu balesan. 

P Itu selama perjalanan juga ga nelpon rumah sakit gitu ya? 

R2 Enggaa! Karna katanya SIJARIEMAS SMS langsung. 

P Kalo di puskesmas, semua bisa pake SIJARIEMAS bu? Misalnya format 

SMS.. 

R2 Bisa.. Semua bisa.. 

P Ada kendala untuk SMS ke rumah sakit ngga si? Maksudnya dalam 

penggunaannya. 

R2 Kalo misal ga ada konfirmasi dari rumah sakit, kan harus telpon call 

centernya, kalo engga telpon rumah sakit, gitu. 

P Selama ini bisa untuk menghubungi rumah sakit ngga bu? 

R2 Bisa.. 

P Berarti semua bidan di puskesmas udah bisa menggunakan 

SIJARIEMAS ya? 

R2 Kalo misal kegawatan, kadang kan yang penting di itu dulu.. ee.. dirujuk, 

nanti SMS nya nyusul. Kaya gitu.. Kalo engga, telpon ke margono terus 

SMS nya nyusul.  

P Ohh.. Oke bu.. Sudah selesai bu, terimakasih atas waktunya. 

 

3. Pengguna 3 

Peneliti (P)/P 

Pengguna 3 

(R3) 

Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Mau 

mewawancarai mengenai SIJARIEMAS. Ini rujukan dari puskesmas 

mana ya bu? Terus dirujuk karna apa ya bu? 

R3 BKMIA.. Karna PEB mbak.. 

P Ini berarti ibu yang mendampingi dari pertama di BKMIA? 

R3 Iya.. Dari di BKMIA sampe kesini.. 

P Bentuk pendampingannya apa aja ya bu? Misal di stabilisasi? 

R3 Kan dari dateng, ee.. Terus harus di rujuk.. 

P Tadi lewat SMS juga ya bu SIJARIEMASnya? 

R3 Iyaa.. 

P Untuk sms ada kesulitan ngga bu? 

R3 Engga si, sinyalnya paling yang susah.. hehehe 

P Kalo format format rujukan gitu ada kesulitan ngga mbak? 

R3 Kalo sms, si kalo menurut saya lebih cepet ya. Maksudnya, tergantung 

sini juga si ya. Kalo lagi rame mungkin balesnya, balesnya mungkin 

agak lama ya, tapi ya ngga, ngga ini lah.. Maksudnya biasanya kan 

langsung dibales, hitungan menit lah. 

P Kalo menurut ibu, enakan telepon langsung atau pake SMS 



197 
 

R3 Kalo saya si lebih suka SMS. Karena, lebih jelas. Terus yang jelas, 

tertulis, jadi kalau ada kesalahan kan bisa langsung diganti, gampang 

ngeceknya. Kadang kalau kita ngomong terus salah terus ngga inget. 

P Berarti kan tadi mbak SMS, terus dapet jawaban SMS. Salah satu isi 

SMSNya kan saran stabilisasi. Itu dilakuin juga ngga mbak? 

R3 Iya.. Tapi kalau stabilisasi kita si udah protap. Udah ada panduan. 

Jadikan, terapi kan tertulis disitu, terapi tertulis lengkap. Infus, terus 

MgSO4, berapa berapa, ya tertulis lengkap disitu. 

P Mbak, selama perjalanan ke rumah sakit tu ada kontak gitu ngga dengan 

pihak rumah sakit? 

R3 Ngga si.. 

P Jadi setelah dapet balesan- 

R3 Itu kan, beberapa kali ngirim sms. Jadi saya SMS, terus dapet balasan. 

Kalo dalam 10 menit tidak dapat balasan, telpon, ada nomor telponnya. 

Nanti setelah itu, ada SMS lagi untuk, ee apa mungkin ada tindakan 

yang harus dilakukan. Jadi kadang mengingatkan juga kalo kita mungkin 

ada yang kurang, dari sini ada sarannya, terus kita tambahin. Kalo sudah 

mau berangkat, kita konfirmasi. Kalau sudah mau jalan gitu, kita sms 

lagi untuk konfirmasi. 

P Di BKMIA sendiri ada kesulitan ngga si mbak untuk penggunaan 

SIJARIEMAS? 

R3 Engga si. Cuma liat kondisi aja, kalo misalkan memang buru-buru, kita 

semua lagi sibuk, ya paling telpon. Ada yang lebih suka telpon, ya ada, 

tapi selama ini kebanyakan si sms. 

P Ada hambatan-hambatan dalam penggunaan SIJARIEMAS ngga mbak? 

R3 Engga si.. Emmm. Kemarin kan dikasih ini ya, apa itu yang, aplikasi itu 

loh, kan ada juga, aplikasi yang SIJARIEMAS di HP. Yang kita masuk-

masukin langsung, itu kan ada. Kemarin saya pernah coba pake itu, tapi 

malah kelamaan. Soalnya jaringannya. Terus ininya juga harus, apa ya, 

ndadak masuk-masukin, jadi item-itemnya tu ribet. Kalo sms kan lebih 

enak, langsung. 

P Prosedurnya berarti udah bisa semua ya bu, bidan yang di BKMIA udah 

tau prosedur SIJARIEMAS? 

R3 Sudah.. Sudah.. Cuma.. Paling kalo yang ganti nomer itu, itu yang.. Kita 

kan bidannya banyak. Mungkin ada yang ganti nomor, terus lupa belum 

registrasi. Kaya gitu. Jadi kadang.. Ya pernah gitu, harus registrasi dulu. 

Yang dulu di registrasi kan mungkin nomor lama. 

P Ada saran-saran untuk prosedur SIJARIEMAS biar lebih cepet gitu ngga 

mbak? 

R3 Kayaknya si ngga ada.. Kalo saya si make selama ini udah nyaman. 

Enak lah, membantu. 

P Berarti ada perbedaan ya bu dari sebelum ada SIJARIEMAS dengan 

sekarang? 

R3 Iya.. Yang jelas, ada koordinasi, misalkan terapi, kan dari sini kan ada 

balasan, terapi yang harus diberikan, kita jadinya ‘Oh iya nih, kita harus 

ini nih’. Ada komunikasi dua arah. Ngga rinci si, tapi kan kalo dari 

SMSnya sudah kab, misalkan antibiotik, nah kita ohya antibiotiknya 

udah tau sendiri apa, jadi ada komunikasi.  

P Oh iya sudah bu.. Terimakasih ya bu.. 
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4. Pengguna 4 

Peneliti (P)/ 

Pengguna 4 

(R4) 

Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Mau 

mewawancarai mengenai SIJARIEMAS. Sering ngga si bu ada keluhan 

mengenai SIJARIEMAS? 

R4 Iya.. Sering.. Kita sudah kirim, terus langsung jalan. Pernah juga, sudah 

sampai sini, SMSnya ternyata ngga nyampai. Terus kita sudah sampai 

sini, baru dibales. Ya liat-liat situasi ya mbak. Kalau kasusnya darurat ya 

kan, yang penting cepet nyampe kaya gitu. 

P Ibu yang mendampingi pasien dari puskesmas sampai disini ya bu? 

R4 Nggih mbak. 

P Untuk pasiennya tadi stabilisasinya bagaimana bu? 

R4 Sudah, tadi kita berikan infus RL, dan pemberian MgSO4nya, 

kateterisasi, terus kita lihat juga pernafasannya, pantau urinnya juga. 

Tadi kan 16/12 tensinya, terus kita berikan MgSO4 4 gram. Kemudian 

sisanya 6 gram, kita masukan ini lewat parenteral. Terus nifedipin 10mg. 

P Berarti sudah sesuai dengan saran ya bu? 

R4 Nggih.. Nggih.. Sudah sesuai.. 

P Tadi alur SIJARIEMASnya gimana bu? 

R4 Tadi kan kita sudah SMS. Jadi begitu kita tau PEB, sudah langsung kita 

SMS. Terus kita langsung jalan. Kan kita ngga nunggu jawaban mbak. 

Yang penting cepet nyampe. Takutnya nanti kejang atau gimana nggih. 

P Kalau untuk SMSnya bu, bidan-bidan puskesmas sudah bisa SMS semua 

bu? 

R4 Untuk kemarin ya mbak kita, contoh ya mbak, saya pakai HP jadul kaya 

gini dulu bisa. Kan kemarin harus pakai yang android apa ya.  

P Iya.. Yang aplikasi.. 

R4 Nah iya.. Kita sudah pakai, tapi malah sekarang kita jadi kaya gitu lah 

mbak.. Kayak gimana ya, susah gitu.. Kalau dulu, enakan pake SMS 

biasa. Saya kan juga sudah punya juga, ganti yang android, tapi malah 

kaya gitu. Kita udah bolak balik ngirim ternyata ngga sampai. 

P Itu yang kalau pake android ya bu berarti? 

R4 Iya mbak.. 

P Kalau yang dulu gimana bu? 

R4 Kalo yang dulu, SMS biasa, malah cepet. 

P Kalau penggunaannya semua sudah bisa pakai bu? 

R4 Bisa.. Nggih.. Semua sudah bisa pakai.. Sudah sosialisasi ke bidan-bidan 

puskesmas. Kita kan ada yang rapat, kaya gitu. Itu sudah disosialisasikan 

ke semua bidan. 

P Ibu ada saran-saran yang kurang gitu ngga bu dari SIJARIEMAS? 

R4 Ya itu.. Begitu kita SMS, yang saya harapkan ya langsung ada kabar. 

Terutama gini mbak, yang neonatus, jujur aja kemarin kita udah 

hubungi, terus kita dihubungi oleh pihak rumah sakit, kita suruh ngebel 

langsung ke ada nomer tersendiri lah, ke bagian ruangan atau gimana 

gitu. Nah itu kan kadang-kadang kalau neonatal kan kalau kita nunggu 

jawaban. Kadang-kadang kita puskesmaskan masih pelayanan dasar ya. 
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Misalnya nunggu kaya gitu kan lama ya. Tapi kalau sampai di rumah 

sakit, kalau belum ada balasan, kita disini kena teguran. ‘Disini kan 

penuh’ Kita puskesmas disini bisanya apa, kaya gitu loh. Hehehe. Kalau 

stabilisasi si kita kan sudah. Kita segera, untuk penanganan berikutnya. 

Yang neonatus kita seringnya mengalami kesulitan. Kita di puskesmas 

juga, kita bisanya apa gitu mbak. Kalo maternalnya ya paling itu tok, 

yang tadi. 

P Untuk prosedur tapi semua tau ya bu? 

R4 Ya sudah bisa. Tingga kesulitan di jaringan. 

P Ada saran-saran ngga bu? 

R4 Ngga udah cukup. Hehehehe 

P Baik bu, terimakasih atas waktunya. 

  

5. Pengguna 5 

Peneliti (P)/ 

Pengguna 5 

(R5) 

Verbatim 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Mau 

mewawancarai mengenai SIJARIEMAS. Ini tadi kasusnya apa ya? 

R5 IUFD.. 

P Ibu yang mendampingi dari puskesmas? 

R5 Iya.. Jadi kan semalem pasiennya priksa sendiri ke dr. H, terus tadi ke 

puskesmas. Saya yang mendampingi sampai sini.  

P Berarti tadi SMS dulu baru merujuk ya bu? 

R5 Iya.. 

P Setelah dapet balesan..? 

R5 Iya.. Setelah dapet balesan.. Kita kan dapet advise-advisenya juga, 

dikasih jawaban, terus SMS balik, suruh dirujuk.  

P Untuk penggunaan SIJARIEMAS di puskesmas, semuanya bisa 

memakai bu? 

R5 Semuanya sudah bisa. Semuanya harus ada nomer HP SIJARIEMAS di 

HPnya bidan. Jadi semua sudah punya nomornya, kalau ada kasus 

tinggal SMS. 

P Untuk format SMSnya menyulitkan ngga si bu? Atau mudah aja? 

R5 Yaa.. Mudah aja si, udah biasa. 

P Ada keluhan-keluhan mengenai SIJARIEMAS? 

R5 Engga ada si mbak.. Paling kalo lagi keburu-buru, pas lagi gawat. Tadi 

ngga papa si, kalo pasiennya sudah dikirim, kita baru menyusulkan 

SMS, ngga papa. 

P Jadi bisa pasien dikirim dulu, baru SMSnya nyusul ya? 

R5 Iya bisa.. 

P Itu yang ngelakuin satu orang atau beda-beda orang? Misalnya ibu yang 

ngirim, nanti yang SMS temannya ibu? 

R5 Iya.. Boleh kaya gitu.. Ngga mesti yang ngerujuk yang SMS, yang 

penting ada SMS dari puskesmas mengabarkan. 

P Berarti untuk bidan sendiri tidak ada yang merasa kesulitan 

menggunakan SIJARIEMAS? 
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R5 Ngga ada.. 

P Kalau selama ini, enakan SMS atau telpon? 

R5 Telpon si.. 

P Pernah ada hambatan-hambata ngga si bu? Misalnya SMS ngga masuk? 

R5 Hmmm.. Kalo dulu, beberapa hari kemudian baru mbales.. Kalo ini si 

tadi cepet. 

P Ada kekurangan-kekurangan ngga si bu dari prosedur yang udah 

ditetapin sama SIJARIEMAS? 

R5 Hmm.. Ngga ada si? 

P Berarti udah puas dengan prosedur yang ada sekarang ya bu? 

R5 Iyaa.. 

P Baik bu terimakasih atas waktunya. 
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Lampiran 10 

Daftar Pertanyaan untuk Wawancara Mendalam dengan Penggunaan Khusus 

(Dokter Spesialis Obgyn) 

1. a. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan dokter spesialis di 

VK IGD? 

b.  Apakah keberadaan dokter spesialis di IGD berperan besar dalam 

meningkatkan pelayanan kepada pasien rujukan? 

2. a.  Berapa jumlah dokter spesialis yang selalu sedia di IGD? 

b. Bagaimana persepsi Anda mengenai jumlah dokter spesialis yang 

selalu sedia di IGD? Apakah sudah cukup? Sertakan alasan. 

3. Apa sajakah hambatan yang terjadi mengenai sumber daya manusia yang 

terkait dengan penanganan rujukan? 

4. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi? 

5. a.  Bagaimana pendapat Anda mengenai kemampuan perujuk 

berdasarkan kasus rujukan yang datang? 

b.  Apakah kasus-kasus yang datang memang kasus yang tidak dapat 

ditangani di tingkat pelayanan primer? 

6. a. Apa sajakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur 

SIJARIEMAS? 

b.  Bagaimana cara anda mengatasi hambatan tersebut? 

c.  Apakah ada bagian dari prosedur yang Anda rasa terlalu berlebihan 

dan seharusnya tidak perlu dilakukan? 

7. a.  Apakah ada kekurangan dalam prosedur yang telah ditetapkan? 

b. Apabila ada, bagaimana penjelasan Anda mengenai kekurangan 

tersebut? 

8. Bagaimana saran Anda untuk prosedur yang lebih baik? 
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Lampiran 11 

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Penggunaan Khusus (Dokter Spesialis 

Obgyn) 

Peneliti (P)/ 

Penggunaan 

Khusus (S) 

Transkrip 

P Selama pagi dok, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP, yang 

melakukan penelitian mengenai SIJARIEMAS. Saya meminta 

waktunya untu wawancara dok, untuk menanyakan beberapa hal 

mengenai SIJARIEMAS. Yang pertama dok, bagaimana pendapat 

dokter mengenai SIJARIEMAS? Apakah SIJARIEMAS bermanfaat dan 

sebagainya dok..  

S Iyah.. Selama pagi, selanjutnya saya akan jawab yang peneliti tanyakan 

tentang beberapa hal khususnya mengenai SIJARIEMAS dan 

pelaksanaan Program EMAS di Rumah Sakit Margono Soekarjo. Jadi 

tentang masalah SIJARIEMAS ini, adalah merupakan suatu sistem 

dimana secara IT tentang rujukan-rujukan terpadu yang berawal dari 

puskesmas-puskesmas ke rumah sakit rujukan. Di Kabupaten Banyumas 

disepakati ada dua Rumah Sakit PONEK, yang telah dispakati sebagai 

Vanguard, yaitu Rumah Sakit Margono Soekarjo dan Rumah Sakit 

Umum Banyumas. Dua vanguard ini pada awalnya itu memfasilitasi 10 

vanguard puskesmas. Dimana 10 vanguard puskesmas merupakan 

puskesmas percontohan atau puskesmas inti dari program SIJARIEMAS 

yang pada intinya, semua rujukan tentang kegawatdaruratan neonatal 

maupun maternal, itu dirujuk ke dua rumah sakit ini. Dalam 

perjalanannya, rujukan ini disempurnakan dengan IT. Dimana rumah 

sakit margono disediakan server yang mana puskesmas-puskesmas itu 

bisa mengirim informasi tentang rencana rujukan2 pada kasus2 

kegawatdaruratan ke dua rumah sakit ini. Dengan sistem SIJARIEMAS 

dalam beberapa menit kita sudah mengetahui, di puskesmas-puskesmas 

tertentu ada kegawatan, dimana kegawatan ini perlu untuk diberikan 

solusi sementara, dalam perjalanan apa yang mungkin mereka lakukan. 

Yang kedua, memberikan kesiapan rumah sakit rujukan untuk siap 

menerima rujukan itu, sehingga, suatu contoh katakanlah puskesmas 

yang mungkin kita lihat paling jauh, umpamanya di Sumpiuh, pada suatu 

kegawatan perdarahan postpartum, maka dia sudah bisa dalam waktu 

beberapa detik mengetik di dalam rujukan itu tentang kegawatannya dan 

di dua rumah sakit vanguard itu akan berbunyi alarm, baik di Banyumas 

maupun di Margono. Sudah barang tentu, sebagai tujuan rumah sakit 

yang akan dituju olah puskesmas vanguard adalah rumah sakit yang 

terdekat bagi mereka yang mengirim. Namun demikian, ada 

kemungkinan bahwa rumah sakit yang dituju, yang dekat itu, dalam 

kondisi yang tidak memungkinkan untuk menerima, karna load yang 

terlalu besar, bed yang tidak tersedia karena sudah penuh. Maka, rumah 

sakit tersebut akan, melimpahkan pada rumah sakit rujukan berikutnya, 

yaitu dalam hal ini ya Rumah Sakit Margono. Alarm itu akan bunyi juga 

di Margono, yang mengatakan bahwa Vanguard Banyumas tidak bisa 
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menerima itu karena penuh.  Maka kewajiban Rumah Sakit Margono 

tidak boleh menolak apabila tidak ada rumah sakit lain yang bisa 

menangani ini. Maka dengan demikian, puskesmas akan dipandu untuk 

tidak mengirim ke Banyumas, tetapi langsung ke Margono. Dengan 

demikian, pasien tidak perlu untuk terlalu berlama-lama didalam 

perjalanan dari satu puskesmas ke rumah sakit satu kemudia rumah sakit 

itu merujuk lagi, tapi bisa langsung dari puskesmas itu langsung 

mengirim ke Rumah Sakit Margono, walaupun melewati Rumah Sakit 

Banyumas, karena di Rumah Sakit Banyumas kemungkinan itu tidak 

bisa diterima. Nah itu salah satu keuntungan dalam mempercepat 

penanganan kegawatdaruratan dengan sistim IT ini, maka kita sudah 

bisa memotong waktu, bagaimana dia harus langsung menuju ke pusat 

penanganan yang bisa menangani, dan yang kedua, selama di perjalanan 

mereka bisa mendapat panduan atau feedback ataupun bimbingan 

dimana di Rumah Sakit Vanguard itu alarm akan terus berbunyi sebelum 

alarm itu kita hentikan untuk dijawab. Nah dengan demikian, penolong 

yang ada di perifer atau di puskesmas, akan mendapat arahan tetnang 

apa saja yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Sehingga bisa kita 

baca, kalau dulu belum ada sistem ini, sekarang ada sistem ini, kira-kira 

bagaimana, apakah itu menjadi lebih baik? Tetapi fakta yang 

membuktikan, kita tidak perlu untuk berdebat apakah itu baik atau tidak, 

tetapi pada kenyataannya fakta membuktikan dilapangan dnegan data, 

bahwa dengan Program SIJARIEMAS puskesmas vanguard itu merasa 

lebih tertolong, otomatis pasien juga merasa lebih tertolong dalam hal 

kecepatan bertindak dan ketepatan bertindak. Ketepatan bertindak 

karena mereka pada batas-batas tertentu ketika mereka tidak mampu 

menangani, maka tugas dari dokter jaga untuk memandu tentang apa 

yang harus dilakukan sementara selama dia dalam perjalanan. Nah jadi, 

peneliti sudah bisa menginterpretasikan kira-kira dengan adanya 

SIJARIEMAS ini dibedakan dengan sebelum SIJARIEMAS ini ada 

baiknya atau tidak. 

P Selanjutnya dok, bagaimana pendapat dokter mengenai keberadaan 

dokter spesialis yang onsite di VK IGD? 

O Iya. Jadi keberadaan dokter spesialis onsite di IGD itu perjalanannya 

cukup panjang. Yang pertama ini ceritanya dulu kan, bagaimana suatu 

rumah sakit rujukan harus berada diatas atau mempunyai kelebihan 

didalam kompetensi dibandingkan dengan yang merujuk. Ini kan barang 

tentu harus dimiliki oleh rumah sakit rujukan. Oleh karena itu, maka 

rumah sakit- rumah sakit rujukan itu harus menyesuaikan diri, 

mengupgrade diri, untuk bisa melebihi kompetensinya dibandingkan 

mereka yang merujuk, baik bidannya, dokternya, mungkin spesialisnya 

juga. Pada saat pertama, kita itu tidak memiliki dokter spesialis yang 

cukup untuk melakukan jaga onsite maka tugas jaga onsite itu dilakukan 

oleh dokter-dokter umum yang telah mendapatkan suatu pelatihan dalam 

hal ini adalah pelatihan PONED, Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergency Dasar, bersama para bidan-bidan yang juga sudah 

melakukan pelatihan. Dengan demikian setiap sift jaga itu ada dokter 

umum jaga IMP yang khusus menangani maternal dan neonatal saja di 

Rumah Sakit Margono. Dia tidak ditugaskan atau dibebani dengan 

tugas-tugas pelayanan kegawatdaruratan yang lain selain maternal 
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perinatal. Hal ini kita sepakati bersama dengan direktur dengan tim 

EMAS, yang tadinya sama sekali tidak ada dokter jaga khusus IMP 

adanya dokter jaga IGD secara umum. Dengan demikian, kompetensi 

mereka akan sangat bervariasi. Karna dokter jaga kita kan banyak, 

kurang lebih hampir 20 sampai 30. Nah otomatis untuk memberikan 

kompetensi yang merata, khususnya untuk menangani kegawatdaruratan 

kebidanan dan kandungan itu kurang efektif. Tapi dengan adaya kita 

merekrut 4 dokter umum, kemudian kita upgrade, kemudian kita bagi 

mereka kedalam sift untuk kegawatdaruratan obstetri ataupun neonatal 

itu otomatis dia akan lebih kompeten, dia akan lebih canggih 

dibandingkan dengan dokter umum yang lain. Nah oleh karena itulah, 

pada waktu awalnya, diawali oleh dokter-dokter jaga umum. Sementara 

kita sebagai rumah sakit pendidikan juga mendapatkan tugas untuk 

membimbing residen-residen yang dalam hal ini sebagai rumah sakit 

jejaring dari Rumah Sakit Kariyadi, dimana pada setiap bulannya ada 

residen-residen yang dikirim ke Rumah Sakit Margono Soekarjo dengan 

berbagai tingkatan. Yang pertama mungkin tingkat supervisor, yang 

mana telah diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan 

operasi, emergency dan sebagainya. Yang kedua, dokter-dokter yang 

mungkin yang masih medial kompetensinya, yaitu kewenangan dalam 

masalah kegawatan hanya khususnya di kamar bersalin. Namun, dokter-

dokter ini karena keterbatasan jumlah yang ada di pusat pendidikan, 

tidak selalu tiap bulannya ada. Dan kadang-kadang waktu untuk 

pergantian antara satu residen dengan residen yang lain sampai saat ini 

belum bisa overlapping, artinya dokter yang lama sudah pulang, dokter 

yang baru belum datang. Otomatis hal ini harus dibackup. Siapa yang 

akan bertugas kalau tidak ada residen? Nah untuk itulah adanya dokter 

umum jaga di IMP itu sangat diperlukan. Alhamdulillah direktur kita 

respect untuk menerima usulan dari Tim EMAS Rumah Sakit, maka 

diangkatlah 4 orang dokter untuk selalu mengisi jaga IGD kebidanan. 

Dalam perjalanannya kita menuju rumah sakit tipe A pendidikan, nah 

dimana salah satu bentuk dari pelayanan tipe A, ataupun tipe B, itu 

sekarang bagi mereka rumah sakit yang sudah cukup harus tidak sekedar 

dijaga oleh dokter umum atau residen, tapi meningkat lagi bahwa dokter 

jaga onsite spesialis. Nah dalam hal ini, permohonan dari Dinas 

Kesehatan Provinsi maupun dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, karena Rumah Sakit Margono adalah milik Provinsi Jawa 

Tengah, milik Pemerintah Daerah tingkat 1. Dari owner ini 

mengharapkan untuk dipikirkan bagaiman kalokita itu melakukan onsite 

dokter kebidanan. Maka setelah dengan suatu pertimbangan dan suatu 

rapat yang cukup panjang, maka diputuskan sehubungan dengan jumlah 

dokter-dokter spesialis itu masih terbatas. Seperti diketahui, jumlahnya 

saat ini sebenarnya 11, tetapi yang dua sedang melakukan pendidikan 

sub spesialis, sehingga aktif 9 orang. Kalau kita 9 orang diambil untuk 

jaga onsite, minimal 4 orang atau 3 orang. Maka kegiatan-kegiatan baik 

pelayanan, ataupun pendidikan, apalagi pengabdian masyarakat akan 

terganggu, karena kita tahu Rumah Sakit Margono ada dua tempat 

pelayanan utama, yaitu di Rumah Sakit Margono notabene ada di Jl. 

Gumbreg, dan yang satu adalah Rumah Sakit Margono sebagai paviliun 

Geriatri yang ada di Jl. Dr. Angka. Nah dua rumah sakit itu cukup 
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menyita waktu dan kegiatan, sehingga dokter yang 9 itu harus lari sana-

sini mengcover dua rumah sakit, bahkan sekarang dengan akreditasi 

setiap dokter itu sebagai dokter penanggung jawab pasien. Pada saat dia 

di poliklinik, baik di Margono ataupun Geriatri, pada saat dia di IGD 

baik di Margono ataupun Geriatri, selama dia memasukan pasien 

menjadi pasien in patient, maka dia harus mengawal dari mulai pasien 

masuk, dikelola, sampai dengan pasien pulang. Sehingga kalau toh dia 

harus di operasi, ya dokter DPJP itu yang harus mengikuti sampai dia 

pulang. Otomatis jadwal ini akan sangat.. eee… ya tidak bisa menentu, 

karena pasien-pasien yang kita masukan dari poli klinik hari kemarin, 

hari berikutnya, atau malemnya, atau dua hari kemudian bisa mendadak 

harus operasi, sementara kita juga harus jaga di dua rumah sakit itu, 

kemudian akan terjadi kegawatdaruratan dan seterusnya. Oleh karena 

itu, ada dokter jaga spesialis yang mana pada saat ada kegawatdaruratan 

sudah onsite ada di Rumah Sakit Margono, khususnya hanya ada di Dr. 

Gumbreg. Dengan demikian, sebenarnya ideal kalau ada dokter jaga 

onsite spesialis, tapi kendalanya adalah pertama masalah keberadaan 

atau jumlah SDM yang masih terbatas, yang kedua kita ngga 

mengabaikan bahwa bagaimanapun dokter kan pasti harus diperhatikan 

dalam hal reward, sebetulnya dokter-dokter ini yang ngga menuntut 

terlalu banyak, tetapi sebagaimana kita ketahui, kalau kita harus onsite 

otomatis jaga sore tidak akan praktek diluar, juga malam dan seterusnya, 

sehingga apakah rumah sakit adil kalau tidak memberikan suatu reward 

pada dokter-dokter ini yang notabene sudah mau tidur di rumah sakit. 

Nah itu yang menjadi PR kita semuanya, bagaimana menambah jumlah 

dokter-dokter onsite yang memadai agar mereka tidak terlalu di-force 

oleh tugas-tugas yang justru akan mungkin membuat menjadi 

kontraproduktif. Yang kedua untuk memberikan semangat pada mereka, 

untuk memberika reward yang memadai apabila dia sudah mau 

berkorban untuk onsite. Itulah mungkin sesuatu hal yang saat ini 

menjadi PR kita, sementara untuk kesempatan yang ada ini, onsite kita 

terus terang utamanya kita jatuhkan pada malam hari. Karena pada 

malam hari, seperti kita ketahui merupakan saat rawan, khususnya 

didalam penanganan kegawatdaruratan. Kita bayangkan apabila ada 

kasus gawat darurat jam 1- jam 2 malam ada beberapa kasus yang 

datang, kemudian bidan jaga yang kebetulan tidak ada residen, hanya 

ada dokter umum, maka sudah bisa dibayangkan kalau kita harus oncall 

itu maka malam itu mungkin ada waktu harus membangunkan dokter, 

atau mencari dokter jaga yang tidak gampang untuk membangunkan 

atau mencari pada saat-saat malam karena dia sendiri kan mungkin 

mengcover rumah sakit lain yang pada saat bersamaan mungkin juga 

melakukan pertolongan kegawatdaruratan, Nah otomatis dengan 

demikian maka, adanya dokter onsite itu sangat memudahkan, 

membantu bidan-bidan yang jaga di IGD itu menjadi lebih mudah dan 

tidak stress karena ada yang membackup dibelakang itu. Cuman, kalau 

kita membackup pagi siang malam rasanya tidak mungkin, karena 

dokternya terbatas. Otomatis yang dinas malem semalem kan masa 

paginya suruh di poli klinik, ya otomatis kan tidak mungkin, dia harus 

di-off-kan, dengan di-off-kan otomatis jumlahnya harus ditambah. Oleh 

karena itulah, untuk jaga onsite kebidanan itu yang pertama ada suatu 
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kebijakan, bagi mereka yang usianya sudah 60 tahun keatas ya ngga 

dijagakan lah, kan tau dirilah, mereka-mereka itu kan mestinya sudah 

tidak saatnya lagi untuk lari pontang-panting. Tapi alhamdulillah yang 

muda-muda itu sudah komitmen, khususnya yang Sp.OG-SpOG baru, 

yang baru masuk kemarin-kemarin ini sudah ada fakta integritas yang 

salah satunya dia mau untuk jaga onsite. Nah ini kemudian dibantu 

dengan Sp.OG yang lain, memang relatif masih mempunyai 

kemampuan untuk jaga, sehingga kita melakukan jaga onsite, diawali 

dengan jaga pagi dan jaga malam, khususnya sore kita masih belum bisa 

mengcover karena memang kondisinya belum memungkinkan. Tapi 

kedepan dengan bertambahnya dokter spesialis in sha Allah direktur 

akan memberikan kebijakan untuk jaga onsite pagi, siang, maupun 

malam. Oke itu. Sudah jelas? 

P Sudah dok, sangat jelas.. Yang ketiga nih dok, bagaimana pendapat 

dokter mengenai kasus-kasus rujukan yang datang ke rumah sakit. 

Apakah itu kasus-kasus yang benar-benar tidak bisa ditangani dilayanan 

primer? 

S Ya.. Jadi program rujukan ini bukan merupakan program yang berdiri 

sendiri. Program EMAS ini program yang memang telah kita lakukan 

suatu road map yang jelas mengapa kita pertama kali mengambil 10 

puskesmas vanguard dan juga 2 rumah sakit vanguard, karena kita ingin 

membuat suatu model. Dimana kalau model ini kemudian berhasil maka 

bisa di cloning untuk rumah sakit – rumah sakit yang lain ataupun 

puskesmas – puskesmas yang lain. Nah, oleh karena itu, Alhamdulillah, 

Rumah Sakit Margono Soekarjo itu punya P2KP, Pusat Pelatihan Klinik 

Primer, dimana Pusat Pelatihan Klinik Primer itu merupakan jejaring 

dari pada Pusat Pelatihan Klinik Sekunder yang ada di Provinsi, maupun 

JNPKKR yang ada di tingkat Pusat. Ini semua ada dalam koordinasi 

POGI. Tugas P2KP adalah membuat suatu pelatihan-pelatihan, 

memberikan suatu pelatihan-pelatihan, khususnya kepada mereka yang 

bertugas dipelayanan primer. Nah, salah satu yang ditugaskan pada tim 

PONED di Rumah Sakit Margono, dimana kebetulan saya menjadi ketua 

PONED nya, adalah pelatihan-pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergency Dasar atau PONED. Nah bidan-bidan yang di vanguard itu 

harus di PONED dulu, otomatis mereka sudah diber pembekalan, 

bagaimana cara melakukan pertolongan emergency di puskesmas dan 

juga penyiapan rujukan pada pasien-pasien kegawatdaruratan. 

Contohnya saja, pasien dengan eklampsi atau preeklampsi mereka sudah 

faham, bagaimana mereka harus melakukan rujukan, dan memang ini 

harus dirujuk. Nah bagaimana pemberian MgSO4 dilapangan, 

bagaimana memberikan suatu terapi antihipertensi, bagaimana cara 

merujuk, bagaimana apabila si pasien itu kejang, dan ini semua sudah 

dilakukan oleh P2KP, memberikan kompetensi dasar kepada 

puskesmas-puskesmas baik tim dokternya, perawat, maupun bidan. Jadi 

tim PONED puskesmas, kalau pelatihan itu tiga orang, dokternya, 

bidannya, dan perawatnya. Nah, mereka itu harus berlatih baik di model 

maupun di klien. Di model itu 4 hari, mereka digeber dikasih 

pendidikan, keterampilan ke dalam manekin atau model itu, oleh Sp.OG 

dan Sp.A kita ada 6 orang pelatih-pelatih spesialis, kemudian kita punya 

5 orang advance trainer, kita punya banyak trainer dan clinical 



207 
 

instructure, kita punya hampir 35 clinical instructure. Itu merupakan 

bekal untuk P2KP memberikan kompetensi dasar, yang dikirim 

pelatihan PONED. Otomatis mereka yang sudah dikirim, sudah kita 

berikan pengetahuan, kemudian kita magangkan di Rumah Sakit 

Margono. Nah magang ini selama 1 bulan, 15 hari efektif. Artinya, 

mereka-mereka yang habis pelatihan dikelas, dilanjutkan magang di 

Rumah Sakit Margono, sehari masuk, sehari off. Karena kita kan tidak 

mungkin menggeber mereka selama setengah bulan penuh untuk jaga. 

Itu kan tidak efektif, dan tidak manusiawi. Makanya mereka diberi 

kesempatan untuk sehari masuk, sehari tidak. Dengan demikian, kita 

akan memberikan suatu kompetensi yang cukup. Karena tidak mungkin 

pasien kegawatdaruratan kita prediksi setiap hari ada. Tapi kalau mereka 

kita jagakan selama satu bulan, tidak ketemu hari ini mungkin ketemu 

besok lusa. Otomatis kompetensi khususnya penanganan 

kegawatdaruratan, baik masalah infeksi, perdarahan, preeklampsia, 

maupun partus macet, ini semunya bisa memenuhi waktu mereka 

magang di Rumah Sakit Margono Soekarjo. Lah, setelah itulah, 

diharapkan mereka itu kalau merujuk ke margono itu sudah tahu apa 

yang harus dia lakukan, karena dia sudah diberikan pembekalan 

bagaimana menyiapkan rujukan. Dia sudah tau persis apa kesulitan kita, 

kalau mereka di rumah sakit melihat kiriman-kiriman itu tidak 

dipersiapkan dnegan baik, pasti ada suatu masalah dan yang kita 

sesalken apabila terjadi kegawatan yang berakhir dengan kegagalan 

penanganan ataupun kematian yang notabene hal itu dapat dicegah. Oleh 

karena itulah, di Rumah Sakit Margono Soekarjo dalam kiriman-kiriman 

mereka dari puskesmas Vanguard selalu kita pantau. Nah, setiap minggu 

kita itu ada acara untuk melakukan converence baik dead converance 

maupun nirmis converance. Nismis itu merupakan suatu pembelajaran, 

itupun dari program EMAS juga, dimana kasus yang baik untuk belajar, 

jangan kasus yang mati, tapi kasus yang nyaris tidak tertolong tapi 

akhirnya happy, pada akhirnya bisa tertolong. Kasus semacam ini akan 

memberikan pembelajaran untuk kita jangan sampai terulang lagi 

membuat kesalahan yang sama. Dan kasus ini di-feedback-kan lagi 

kepada puskesmas perujuk. Puskesmas perujuk akan malu, akan tau diri, 

kalau merujuk dengan tidak sesuai standar apa yang diharuskan pada 

saat pelatihan PONED. Nah, mereka tidak akan gegabah untuk langsung 

merujuk semuanya. Saat kita evaluasi, dengan 10 vanguard yang 

kompeten, dengan pemberian kompetensi ang baik, saat ini dinas 

kesehatan kabupaten, mulai memikirkan bagaimana kalau di puskesmas 

di seluruh Banyumas dibikin kaya Vanguard semua. Tapi jer basuki 

mowo beo, tidak mungkin mereka pelatihan tanpa ada suatu dana. Nah 

dana itulah yang awalnya menjadi kendala, karena APBD tidak 

semuanya mensuport. Nah sekarang ada kegiatan BLUD, dimana 

puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan 

puskesmas, termasuk untuk peningkatan kemampuan SDM. Oleh karena 

itu, alhamdulillah, sekarang yang ingin pelatihan PONED mulai 

menumpuk, saya harus memberikan kesempatan kepada mereka secara 

giliran, antri, untuk semuanya mendapat kompetensi pelatihan PONED. 

Sehingga mereka sudah diberikan suatu keterampilan dan kemampuan 

dasar pada penangan kegawatdaruratan di puskesmas dan merujuk 
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secara baik. Nah, hasil evaluasi kita, pada puskesmas-puskesma yang 

sudah pelatihan, pengirimannya sudah baik. Kita bisa lihat, coba mana 

ada pasien yang dirujuk oleh puskesmas yang tidak dipasang infus pada 

kasus preeklampsi misalnya. Kalau ada kejadian begitu, langsung kita 

telpon, atau SIJARIEMAS akan bilang, ‘anda tidak memasang ini, apa 

alasannya? Apakah habis atau kemampuan SDM yang tidak bisa. Nah 

dengan demikian, jadi gimana kalau saya harus ngomong apa pendapat 

saya tentang masalah-masalah rujukan ini. Kesimpulannya rujukan-

rujukan itu akan baik, tapat waktu, dan juga tepat penanganan apabila 

puskesma juga diberikan pembekalan yang cukup, sarana prasarananya 

juga disediakan cukup, dan penerima rujukan juga mendapatkan suatu 

kesiapan untuk menolong atau menangani rujukan-rujukan ini. Jadi 

alhamdulillah, menurut saya, sebelum EMAS dibandingkan sekarang, 

itu kasus-kasus rujukan itu sudah lebih baik. Kita sulit untuk mencari 

partus normal di Margono Soekarjo, pada waktu belum akreditasi, koas-

koas kita itu sulit untuk mencari partus normal. Hampir semua partus 

pervaginam itu patologis, nah itu membuktikan bahwa 85% lebih 

bahkan 90% pasien yang datang ke Rumah Sakit Margono Soekarjo itu 

pasien patologis, rujukannya adalah patologis. Kalau sampe puskesmas 

ngirim partus normal, ya itu tidak mungkin pasti itu akan ditegur, dan 

itu BPJS tidak akan bayar. Karena persalinan normal itu kan cukup 

dilakukan di PPK 1, ngga usah langsung di PPK 2, apalagi Margono 

PPK 3. Nah jadi itulah mungkin kalau pendapat saya tentang kasus 

rujukan apakah sudah tepa atau belum. Hanya sebetulnya memang, 

secara keseluruhan belum sempurna, karena kan masih ada yang belum 

pelathan-pelatihan, otomatis mereka kan masih belum sempurna 

didalam penangannya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan mereka 

selalu meningkatkan diri, karena kita juga ada forum-forum untuk 

memberikan feedback dengan bidan maupun dokter-dokter puskesmas, 

selain pada pelatihan PONED, jadi ada forum-forum baik di tingkat 

Kabupaten maupun di Kecamatan. Karena, saya tidak tahu hal ini di 

Kabupaten lain, di Kabupaten Banyumas kerjasama antara kita dengan 

organisasi profesi khususnya POGI, ataupun organisasi IDAI atau 

dokter anak, itu sudah care terhadap masalah pembinaan kasus 

kegawatdaruratan ataupun pelayanan obsetri neonatal di puskesmas, 

dengan membagi berapa jumlah dokter yang ada di Kabupaten 

Banyumas, spesialisnya, itu dibagi menjadi untuk setiap kecamatan ada 

narasumber atau dokter pembinanya. Semacam saya, saya itu 

mendapatkan 2 puskesmas untuk saya bina, Puskesmas Rawalo dan 

Puskesmas Purwokerto Selatan. Begitu juga dengan teman-teman yang 

lain. Jadi mereka itu bertugas untuk mendampingi baik kompetensi 

maupun konsultasi 24 jam, untuk bisa kita bantu mereka bidan-bidan 

atau dokter puskesmas di puskesmas yang bersangkutan itu. Selain itu 

secara periodik, dokter-dokter itu dialokasikan oleh puskesmas tersebut 

untuk memberikan suatu pengetahuan ataupun peningkatan 

keterampilan di puskesmas tersebut, karena nanti pada saat kita datang, 

seluruh bidan-bidan di kecamatan itu dikumpulkan semua, kemudian 

kita datang, kita tanya apa kesulitan mereka maka kita berikan 

pembekalan, maka itu semua diatur oleh puskesmas, walaupun dokter 

spesialis itu, ya bukan si dilihat dari banyaknya, itu merka hanya dibantu 
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50ribu untuk sekali datang, untuk beli bensin katakanlah. Tapi mereka 

ngga pernah mengeluh ‘Wah kok saya dikasih segini’ ngga pernah, 

bahkan ngga diberikanpun mereka tetep mau dan hal ini sudah diketahui 

direktur, sehingga pada jam dinas meninggalkan rumah sakit untuk bisa 

memberikan pelayanan kepada mereka. Inilah salah satu bentuk 

Hospital without Wall, jadi kita tidak ada dinding antara rumah sakit 

dengan yang diluar rumah sakit. Kita bisa ditelpon bidan sewaktu-waktu 

karena kita sebagai pembina di puskesmas tersebut, kita bisa dirujuk 

sewaktu-waktu karna kita saat jaga, kita harus menjawab SIJARIEMAS 

karena itu kewajiban. Anh itulah mungkin, Rumah Sakit Tanpa Dinding.  

P Oh.. Baik, lengkap sekali penjelasannya dok, terimakasih waktunya, 

maaf mengganggu. 
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Lampiran 12 

Daftar Pertanyaan untuk Wawancara Mendalam dengan Kepala IMP 

1. a.  Siapa yang bertugas menjawab rujukan? Selalu bidan atau ada petugas 

lain? 

b. Berapa jumlah petugas tersebut? 

c. Bagaimana persepsi anda mengenai jumlah bidan ataupun petugas 

yang menjawab rujukan SIJARIEMAS? Apakah cukup atau kurang? 

Sertakan alasan. 

2. a.  Apakah ada pelatihan khusus untuk penggunaan SIJARIEMAS? 

b. Apabila ada, apakah pelatihan tersebut bermanfaat? 

c. Apabila ada, bagaimana model pelatihan tersebut? 

d. Apabila ada, apa saja materi pelatihan tersebut? 

e. Apabila ada, apakah dalam pelaksanaan tersebut terdapat kekurangan? 

Sertakan alasan. 

f. Apabila ada, apa yang perlu diperbaiki dari pelatihan tersebut? 

3. a.  Apabila tidak ada, bagaimana pendapat anda mengenai pelatihan 

khusus penggunaan SIJARIEMAS? 

b.  Apabila tidak ada, apakah anda menginginkan adanya pelatihan? 

c.  Apabila tidak ada dan anda menginginkan adanya pelatihan, 

bagaimana model pelatihan yang anda inginkan? 

d. Apabila tidak ada dan anda menginginkan adanya pelatihan, materi 

apa saja yang anda harapkan? 

4. Apa sajakah hambatan yang terjadi terkait bidan ataupun petugas yang 

menjawab rujukan SIJARIEMAS? 

5. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada? 

6. Apakah Anda memiliki saran terkait dengan bidan ataupun petugas yang 

menjawab rujukan SIJARIEMAS? 

7. a.  Berapa jumlah operator/ teknisi yang memahami pengelolaan sistem 

SIJARIEMAS? 
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b. Bagaimana persepsi Anda mengenai jumlah teknisi atau operator yang 

memahami pengelolaan sistem SIJARIEMAS? 

8. Apa sajakah hambatan yang terjadi terkait dengan tugas yang Anda 

lakukan? 

9. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada? 

10. Apakah Anda memiliki saran terkait sumber daya manusia yang 

melaksanakan tugas pengelolaan sistem SIJARIEMAS? 

11. a. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan dokter spesialis di 

VK IGD? 

b.  Apakah keberadaan dokter spesialis di IGD berperan besar dalam 

meningkatkan pelayanan kepada pasien rujukan? 

12. a.  Berapa jumlah dokter spesialis yang selalu sedia di IGD? 

c. Bagaimana persepsi Anda mengenai jumlah dokter spesialis yang 

selalu sedia di IGD? Apakah sudah cukup? Sertakan alasan. 

13. Apa sajakah hambatan yang terjadi mengenai sumber daya manusia yang 

terkait dengan penanganan rujukan? 

14. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi? 

15. Bagaiman persepsi Anda mengenai ketersediaan sarana dan prasarana 

SIJARIEMAS? 

16. Apakah Anda memiliki keluhan mengenai sarana dan prasarana yang 

ada? 

17. Apakah Anda memiliki saran penambahan sarana dan prasarana yang 

mendukung?  

18. Apakah alasan anda mengenai saran tersebut? 

19. Bagaimana target kedepan mengenai sarana dan prasarana 

SIJARIEMAS? 

20. Bagaimana penjelasan Anda terkait kegunaan masing-masing sarana dan 

prasarana?  

21. Adakah sarana ataupun prasarana yang sebenarnya tidak dibutuhkan? 
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Lampiran 13 

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Kepala IMP 

Peneliti 

(P)/Kepala 

IMP (K) 

Transkrip 

P Selama pagi bu, Saya Karina Prawestisita mahasiswa FK UNDIP. Ingin 

mewawancarai mengenai SIJARIEMAS.  Apakah betul ibu yang 

bertanggung jawab mengenai instalasi maternal dan perinatal di sini? 

K Iya betul.. 

P Ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan 

SIJARIEMAS di IGD. Jadi, yang bertugas menjawab rujukan 

SIJARIEMAS itu siapa ya bu? 

K Biasanya yang jaga di kamar bersalin IGD itu ada bidan 2 dokternya 1. 

Tapi dalam kondisi tertentu, pasiennya banyak misalnya, bidannya 3 

yang di depan, di VK IGDnya. Jadi total semua yang jaga ada 6 bidan, 

dokternya 1. Kalo yang pagi, siang, malem. Hanya saja kalau kondisinya 

lebih ramai nanti yang 3 di depan, yang 3 di belakang. Kalau kondisinya 

belakang yang lebih ramai ya belakang 4, depan 2. Tapi kalau yang di 

pagi hari ditambah penanggung jawab pasien 2 bidan. 

P Jadi kalau pagi ada- 

K 5 bidan, 1 dokter umum, dan 1 dokter spesialis obgyn. 

P Itu yang di depan? 

K Iya. Itu yang di depan. 

P Menurut ibu sudah cukup belum ya dengan jumlah segitu? 

K Hmm.. InshaAllah sudah cukup. Itu berdasarkan jumlah pasien yang 

masuk, dibikin rata-rata, dengan 3 bidan atau 5 bidan pas pagi sudah 

memenuhi standar. 

P Kemudian mengenai penggunaa SIJARIEMAS apakah ada pelatihan 

khusus untuk penggunaan SIJARIEMAS? 

K Ada. 

P Itu pelatihannya kapan ya? 

K Dulu. Dulu itu tahun 2012 akhir, itu dilakukan pelatihan SIJARIEMAS 

untuk petugas rumah sakit, puskesmas, dan dari dinas kesehatan. 

P Jadi itu dulu waktu awal ada SIJARIEMAS? 

K Iya. Awal ada program EMAS. 

P Kemudian setelah pelatihan itu tidak ada pelatihan lain untuk 

pengembangannya? 

K Ada. Modelnya bukan pelatihan tapi evaluasi. Evaluasi tentang 

penggunaan SIJARIEMAS. Jadi biasanya ada keluhan-keluhan terkait 

dengan program SIJARIEMAS itu. 

P Tapi itu rutin ada evaluasi? 

K Rutin.. Rutin... Biasanya tiap 3 bulan 4 bulan sekali. 

P Yang dari rumah sakit yang mengikuti pelatihan itu siapa aja bu? 

K Yang mengikuti pelatihan waktu itu, kepala ruangan atau penanggung 

jawab ruangan, kemudian bidan yang jaga di VK IGD, kemudian 

petugas SIM. 
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P Mengenai sumber daya manusianya, baik bidan maupun dokter jaga itu 

menurut ibu sudah bisa menggunakan SIJARIEMAS dengan baik 

belum? 

K Sudah. Karna memang sudah ada pelatihan. Dan yang tidak ikut 

pelatihan waktu itu langsung kita melakukan in house training sendiri di 

unit kerja. Jadi semua diberi semacam pembelajaran tentang 

penggunaan SIJARIEMAS. Sehingga siapapun yang jaga di VK IGD 

harus bisa mengoperasionalkan SIJARIEMAS. Baik itu dokter umum, 

dokter spesialis obgyn, maupun bidan yang jaga. 

P Ada hambatan-hambatan tidak si bu selama ini dari SDMnya? 

K Kalo dari SDM kelihatannya tidak begitu ada hambatan. Yang ada 

hambatannya justru dari jaringannya. Kadang-kadang sinyalnya tidak 

bisa, sehingga kalau ada pengiriman, tidak bunyi sirinenya atau 

terlambat datangnya. 

P Pertanyaan selanjutnya bu, mengenai jumlah petugas yang bisa 

menangani SIJARIEMAS itu jumlahnya berapa si bu? 

K Kalau jumlah, kalau yang khusus hanya 1 orang yang khusus, namanya 

mas S. Hanya saja setiap petugas SIM harus tau juga mengenai 

SIJARIEMAS. Jadi kalau ada permasalahan di luar jam kerja, atau pas 

Mas S ngga ada, dia juga bisa menangani. 

P Tapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kalau ada trouble-trouble 

gitu bu? Bisa langsung dipanggil gitu? 

K Bisa.. Bisa.. Selama ini bisa. 

P Berarti untuk teknisinya tidak ada hambatan ya bu? 

K InshaAllah tidak ada. 

P Okey. Terus bagaimana pendapat ibu mengenai keberadaan dokter 

spesialis di VK IGD? 

K Sangat membantu. Mempercepat pelayanan di kegawatdaruratan 

maternal perinatal. Karena kalau misalnya khususnya untuk pasien-

pasien dengan emergency, kasus emergency di maternal bisa langsung 

segera dilakukan tindakan. 

P Jadi berperan besar ya bu? 

K Sangat berperan besar. 

P Kalau jumlah dokter spesial yang selalu ada itu berapa si? 

K Kalau yang onsite itu, satu orang untuk jaga sore malem. Tapi kalo yang 

onsite jam kerja semuanya onsite 11 orang. 

P Nah itu, kalau yang pagi kan ada semua di rumah sakit. Itu bisa dipanggil 

kapanpun ke VK IGD bu? 

K Iyah.. Bisa kapanpun, tetapi biasanya, sekarang kan modelnya sudah 

DPJP. Jadi kalau pas pasien yang masuk lewat poli klinik, berarti 

DPJPnya dokte yang jaga di poli klinik. Sehingga kalau yang masuk 

lewat VK IGD, berarti DPJPnya yang pas jaga di VK IGD. 

P Baik bu. Kemudian ada hambatan ga bu mengenai dokter spesialis di 

VK IGDnya? 

K Selama ini si tidak ada masalah. Karna memang sudah onsite ya, jadi dia 

sudah disiapkan untuk kamar tempatnya dia jaga. Jadi sewaktu-waktu 

dia langsung bisa. 

P Kalau mengenai perujuknya nih bu. Tanggapan ibu mengenai 

perujuknya bagaimana bu? Perujuk sudah bisa menggunakan 

SIJARIEMAS dengan benar belum si bu? 
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K Sudah sebenarnya sudah.. Karna waktu itu pelatihannya juga sama 

perujuknya termasuk yang dari puskesmas atau BKMIA. Hanya saja, 

karna mungkin kepanikan dari perujuk, itu kan SIJARIEMAS kalo 

perujuk itu mengirim SMS sampai di rumah sakit, itu kan kita beri 

advise, kita menjawab, misalnya ‘Silahkan kirim dengan menggunakan 

oksigen, diinfus, dan lain lain’ Intinya stabilisasi saat pasien itu dibawa 

ke rumah sakit. Hanya saja mungkin karena kepanikan dari perujuk, 

sehingga belum kita menjawab, belum sampai kita menjawab, atau 

jawaban itu belum sampai, tapi si perujuk sudah membawa pasien ke 

rumah sakit. Jadi mungkin saat kita menjawab itu sudah di jalan, intinya 

seperti itu. 

P Padalah sebenarnya sudah ada sosialisasi mengenai prosedur tersebut ya 

bu? 

K Sudah.. Sudah ada. Mungkin memang tidak semua kasus, kasus-kasus 

tertentu yang dianggap jangan sampai terlambat, sehingga mungkin dia 

mengejar waktu. Seperti itu. Jadi mungkin ada pertimbangan khusus 

kenapa bidan melakukan itu. 

P Kemudian mengenai sarana dan prasarana. Disini apasaja si sarana dan 

prasarana yang disediakan oleh SIJARIEMAS? 

K Dari komputer. Dulu itu komputer kita yang menyiapkan. Terus sudah 

ada tempat server. Tapi sampai saat ini masih di dinas kesehatan apa ya. 

P Jadi dari SIJARIEMAS ada komputer. Kemudian koneksi internetnya? 

K Iyaa juga.. 

P Kalau speaker? 

K Dari rumah sakit. 

P Kalau monitor LED? 

K Dari rumah sakit. 

P Telpon? 

K Itu rumah sakit. 

P Kalau HPnya? 

K Itu engga. Itu masing-masing, punya pribadi. Itu kan SMSnya nggak 

bayar.  

P Ada keluhan-keluhan ngga si bu mengenai sarana dan prasarana? 

K Ya itu paling, kalau jaringannya pas sinyalnya ngga kuat jadi kadang-

kadang agak terlambat. Tapi si jarang. Karna dari rumah sakit sekarang 

sudah memfasilitasi penguat jaringan, disetiap unit sudah ada penguat 

jaringan jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu.  

P Kalau kaya komputernya ngga ada masalah bu? 

K Ngga ada masalah. Karena memang kalau ada masalah kita langsung 

menghubungi petugas SIM untuk melakukan perbaikan.  

P Monitor itu sebenernya berfungsi ngga si bu? 

K Ohh berfungsi sekali, karna itu kan kita bisa melihat juga. Mungkin 

misalnya kita lupa tadi ada yang belum dijawab. Atau mungkin 

pasiennya tadi siapa aja yang dirujuk. Itu di monitor kan terlihat. Jadi 

bisa, kita bisa melihat. 

P Itu monitornya LCD 40 inch? 

K Iya.. 
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P Kemudian mengenai prosedurnya, kalau yang di rumah sakit kan sudah 

sesuai prosedur semua kan. Kasus-kasusnya itu sebenernya yang bener 

tidak bisa ditangani di pelayanan kesehatan primer? 

K Iya.. Iya.. Yang emergency, misalnya yang perdarahan, gawat janin. 

Intinya memang kasus yang harus di rujuk. 

P Disini juga setelah ada SMS rujukan, ada koordinasi juga dengan 

internalnya untuk menyiapkan akan ada pasien gitu bu? 

K Nah iya! Lah SIJARIEMAS itu memang keuntungannya sangat besar. 

Diantaranya itu, sebelum ada SIJARIEMAS kan kalau bidan merujuk 

kan tiba-tiba datang ke rumah sakit. Kita kan ngga tau, misalnya ternyata 

dia pasien yang butuh, misalka perdarahan, kita kan butuh persiapkan 

cairan dan lain lain. Kalau dulu kan kita ngga tahu, tiba-tiba datang kita 

semacam apa ya, tidak siap, gitu. Tapi semenjak ada SIJARIEMAS kita 

kan sudah tau ‘Oh mau ada pasien dengan apa’ sehingga persiapan kita 

mau seperti apa. 

P Terus kalau mengenai prosedur yang, perujuk berkewajiban terus 

melakukan komunikasi dnegan rumah sakit rujukan sepanjang 

perjalanan, itu selama ini dilakukan nggak bu? 

K Dilakukan. 

P Jadi perujuknya menghubungi sini juga? 

K Iya.. Tapi si tidak setiap perujuk. 

P Setelah melakukan penatalaksanaan di IGD itu tindakan apa yang 

dilakukan itu, di masukan lagi ke SIJARIEMAS bu? 

K Iya.. Dimasukkan lagi. Di input di SIJARIEMAS, sehingga bidan yang 

merujuk juga tau. Selain itu, nanti kalau setelah dirawat, kemudian 

pasien itu sudah boleh pulang kita juga membuat balasan rujukan. 

Balasan rujukan ke bidannya, lewat SIJARIEMAS juga, sehingga bidan 

yang merujuk juga tau, ‘Oh ternyata pasien yang saya rujuk kemarin 

dengan apa, sudah dilakukan apa, dan ternyata sudah pulang dengan 

sehat.’ Kita melakukan rujuk balik. 

P Terus bu, sekarang itu masih ada sosialisasi-sosialisasi tetang prosedur 

ini ngga si bu ke puskesmas dan BKMIA? 

K Kalau sekarang si kita paling si langsung, karna sudah ketemu. Kalau 

misalnya dia merujuk kan ketemu kan, otomatis di IGD biasanya kita 

langsung memfeedback kalo ada sesuatu. Kalau nggak, biasanya kita 

lapor ke dinas kesehatan. 

P Dinas kesehatan itu berperan ngga si bu? 

K Berperan.. Berperan.. 

P Perannya bagaimana bu? 

K Hmm.. Perannya ya banyak ya.. Diantaranya itu tadi, kalau ada bidan 

sudah merujuk lewat SIJARIEMAS, ternyata dia setelah mengirim 

pesan ternyata pasiennya tidak datang. Nah kita minta bantuan dinas 

kesehatan untuk melacak pasien itu akhirnya seperti apa. Apa ke rumah 

sakit lain, atau seperti apa. Kemudian yang kedua, termasuk feed back 

yang tadi, misalkan perujuk melanggar prosedur, nah yang berhak 

menegur kan dinas kesehatan. Jadi kita lapor ke dinas kesehatan. 

P Ohya bu, maaf yang mengenai petugas SIM tadi itu dibawah apa ya bu, 

susunan strukturnya? 

K Dibawah Monev. Monitoring dan evaluasi rumah sakit. 
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P Sepertinya sudah cukup bu wawancaranya. Terimakasih atas waktunya, 

maaf menggangu. 
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Lampiran 14 

Daftar Pertanyaan untuk Wawancara Mendalam dengan Operator 

1. Apakah sudah ada tenaga operator SIJARIEMAS? 

2. Apakah jumlah operator cukup? 

3. Apa saja tugas-tugas dari operator SIJARIEMAS? 

 

  



218 
 

Lampiran 15 Data Kuantitatif 

Kode: 

1 = Ya 

0 = Tidak 

D = Dokter Jaga VK IGD 

B = Bidan VK IGD 

S = Dokter Spesialis Obgin 

O = Petugas SIM 

K = Kasus 

 

Data Petugas Ruangan Penjawab Rujukan 

Petugas Ruangan 
Penjawab Rujukan 

D1 D2 D3 D4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 ∑ 

Menerima informasi 
rujukan 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 

Memberikan jawaban 
rujukan 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

Berkoordinasi dengan 
internal terkait kesiapan 
menerima rujukan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 

Data Super Admin 

Super Admin O ∑ 

Mengelola Sistem 1 1 

Mengelola Hak Akses 1 1 

 

Data Pengguna 

Pengguna (Perujuk) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 ∑ 

Mengirimkan Informasi 
Rujukan 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 

Melakukan Stabilisasi 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

 

Data Penggunaan Khusus 

Penggunaan Khusus 
(Dokter Spesialis) 

S1 S2 S3 ∑ 

Mengirimkan saran 
terhadap kasus tertentu 

1 1 1 3 
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Data Operator 

Operator B1 B2 B3 ∑ 

Pengelolaan data 
rujukan 

0 0 1 1 

Pengelolaan data 
penunjang 

0 0 0 0 

 

Data Sarana dan Prasarana 

Sarana Dan Prasarana VK IGD 

PC Client / Tablet 1 

Koneksi Internet 1 

Speaker 1 

LED Monitor 40'' 1 

Phone line (Telepon Kabel) 1 

Telepon HP 0 

 

Data Prosedur 

Prosedur 
Poin - poin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

K1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

K2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

K5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

K10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

K16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

K17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

K20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



220 
 

K24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

K25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

K29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah 29 29 29 29 28 29 23 29 29 29 29 
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Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 17 

Biodata Mahasiswa 

 

Identitas 

Nama  : Karina Prawestisita   

NIM  : 22010112120002 

Tempat/tanggal lahir : Purwokerto, 16 Mei 1995 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat  : Jl. Gunung Kelud No 3 Pabuaran, Purwokerto 

Nomor Telepon : 0281 6510453 

Nomor HP  : 085747104168 

E-mail  : karina.prawestisita@hotmail.com 

 

Riwayat Pendidikan Formal 

1. SD  : SD Negeri 2 Sokanegara, Lulus Tahun : 2007 

2. SMP : SMP Negeri 1 Purwokerto, Lulus Tahun : 2009  

3. SMA : SMA Negeri 1 Purwokerto, Lulus Tahun : 2012 

4. FK UNDIP : Masuk Tahun 2012 

 

Keanggotaan Organisasi 

1. Dewan Ambalan (Pramuka SMA)   Tahun 2010/2011 

2. Jaringan Makasiswa Kesehatan Indonesia (JMKI) Tahun 2013/2015 

3. Asy-Syifa Medical Team (AMT)   Tahun 2014/2016 


