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RSUD DOKTER SOEDARSO MELAKSANAKAN SURVEI

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN 1 & II TAHUN 2021

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) merupakan salah satu kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan survey

IKM adalah angka/skor capaian IKM unit pelayanan pada unit pelayanan publik yang

merepresentasikan kinerja unit/instalasi.

Survei IKM di RSUD Dokter Soedarso dilaksanakan oleh IAKMI Pengda Kalbar

(Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Pengolah Data Kalimantan Barat). Perwakilan

IAKMI Pengda Kalbar Dr. Malik Saepudin, SKM, M.Kes dan Moh. Adib, SKM, M.Kes

sebagai tenaga Surveyor dan pengolah data IKM RSUD Dokter Soedarso triwulan I &

II tahun 2021. Pelaksanaan Survei IKM triwulan I yang dilaksanakan di bulan april

2021 dan Survei IKM triwulan II yang dilaksanakan di bulan juli 2021 di RSUD Dokter

Soedarso Pontianak mendapat hasil sebagai berikut :
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Penentuan jumlah responden IKM semester I (satu) di ambil dari jumlah

populasi pengunjung RSUD Dokter Soedarso dari bulan januari s.d Maret tahun 2021

yang berobat ke rawat jalan, rawat inap, rehap medis, laboratorium, thalasemia, dll.

Sampel ditentukan berdasarkan dengan tabel Morgan dan Krejcie. Survei dilakukan

pada bulan april tahun 2021 dengan jumlah sampel 469. Hasil survey kepuasan

masyarakat pada triwulan I tahun 2021 adalah 77,712 artinya mutu pelayanan dan

kinerja pelayanan BAIK.



Buletin RSUD dr. Soedarso Edisi ke 2 (Mei – Agustus 2021)
Hukum,Humas dan Pemasaran 3

Sedangkan Penentuan jumlah responden IKM semester II (dua) di ambil dari

jumlah populasi pengunjung RSUD Dokter Soedarso dari bulan april s.d juni tahun

2021. Survei dilakukan pada bulan juli tahun 2021 dengan jumlah sampel 387. Hasil

suurvey kepuasan masyarakat pada triwulan II tahun 2021 adalah 79,593 artinya mutu

pelayanan dan kinerja pelayanan BAIK.

Pengukuran tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
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Jajaki Lingkungan Sekitar Rumah Sakit, Tim Promosi
Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dokter Soedarso Lakukan
Penyuluhan Kesehatan di Posyandu Surya Sehat

Oleh : Septi Widyasari, SKM

Dalam upaya program pemberdayaan masyarakat dilingkungan sekitar RSUD dr.

Soedarso, tim PKRS melaksanakan kegiatan dengan masyarakat sekitar melalui

kegiatan rutin di posyandu surya sehat.

Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Dokter Soedarso pada Hari

Senin (12/4/2021) berkesempatan datang di Pertemuan Rutin Posyandu Surya Sehat

yang berada di Gg. Al Qadar Dalam yang termasuk wilayah sekitar rumah sakit

sebagai ruang lingkup pelaksanaan PKRS. Peserta kegiatan berjumlah 21 orang, yang

terdiri dari Sekretaris Camat Pontianak Tenggara, Ibu Lurah Pontianak Tenggara, Tim

Puskesmas Kampung Bangka, Kader Posyandu dan Peserta Posyandu. Pada kegiatan kali

ini karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka jumlah peserta kegiatan pun

dibatasi sehingga tetap bisa menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan ini dimulai pukul 09.30 WIB, diawali sambutan dari Sekretaris Camat

Pontianak Tenggara. Setelah sambutan dilanjutkan dengan demonstrasi cuci tangan

yang baik dan benar oleh tim PKRS, dan dilanjutkan pemberian materi penyuluhan

kesehatan mengenai Tumbuh Kembang Anak yang disampaikan oleh dr. Dina Frida, Sp.

A.
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Dalam materi yang disampaikan, dr. Dina Frida, Sp. A mengatakan bahwa Tahap
tumbuh kembang anak terbagi menjadi dua. Tumbuh (growth) adalah perubahan fisik
yang dapat diukur, sedangkan Kembang (development) adalah pertambahan kemampuan
struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Masa balita seringkali disebut sebagai
periode emas. Pada periode usia 0-5 tahun, terjadi peningkatan pesat pada
pertumbuhan dan perkembangan balita. Usia ini merupakan fase awal tumbuh kembang
si Kecil dan akan berpengaruh pada fase selanjutnya. Di masa ini, Ibu harus semakin
cermat untuk mendapatkan hasil optimal dan mencegah terjadinya kelainan sedini
mungkin. Disampaikan pula parameter tumbuh kembang Si Kecil dan bagaimana
mengoptimalkan tumbuh kembangnya.

Penyampaian materi ini berlangsung kurang lebih 45 menit, dan dalam pemberian

penyuluhan terlihat peserta sangat antusias dalam mendengarkan, banyak juga yang

berinteraksi melalui tanya jawab dengan dr. Dina Frida, Sp.A. Pada akhir acara,

Sekteraris Camat menyampaikan permohonannya agar kedepannya nanti Tim PKRS

RSUD Dr. Soedarso bisa secara rutin / berkala hadir dalam rangka pembinaan kader

posyandu. Harapannya bagi RSUD Dr. Soedarso melalui kegiatan ini ada kontribusi

rumah sakit untuk mengembangkan pelayanannya terhadap masyarakat.

“Sehat dan Cerdas Bersama PKRS’’
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RSUD Dokter Soedarso Gelar Sosialisasi dan Launching
TigaAplikasi Pelayanan

Oleh : Tim Reformasi Birokrasi RSUD dr. Soedarso

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak menggelar

Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Budaya Kerja “PRIMA”

sekaligus launching aplikasi pelayanan publik di Aula pertemuan lantai 2 gedung

administrasi RSUD dr. Soedarso Pontianak pada hari Senin, 12 April 2021.

Sosialisasi ini digelar secara online dan offline agar seluruh karyawan RSUD dr.

Soedarso Pontianak dapat mengikuti semua kegiatan untuk mendukung Zona Integritas

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju ke arah Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM). RSUD dr. Soedarso pada tahun 2020 sudah mendapatkan predikat WBK,

sehingga tahun 2021 pengembangan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.

Sosialisasi ini menghadirkan dua orang narasumber, materi Sosialisasi Zona

Integritas diberikan oleh Bpk. Awan Yuda Setiawan yang merupakan pemateri dari
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Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan pemateri sosialisasi Road Map Reformasi

Birokrasi dan Budaya Kerja “PRIMA” yakni Bpk. Guruh Paryono selaku pemateri dari

Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan sosialisasi ini sekaligus dilakukan launching aplikasi pelayanan

publik berbasis digital atau online, diantaranya aplikasi SELIMUT yang merupakan

aplikasi mutu pelayanan, aplikasi SIRANAP ONLINE (SADA SIMPATI) yang

merupakan aplikasi untuk melihat ketersediaan tempat tidur di ruang rawat inap dan

aplikasi DAFTAR ONLINE sebagai bentuk inovasi dimasa pandemi Covid-19 untuk

pasien rawat jalan dalam menghindari penumpukan pasien pada saat pendaftaran.

Aplikasi SIRANAP ONLINE dapat dilihat melalui web RSUD dr. Soedarso

http:/rsuddrsoedarso.kalbarprov.go.id dan DAFTAR ONLINE dapat diakses dengan

mudah melalui Play Store di hanphone masyarakat .
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Aplikasi SIRANAP ONLINE dapat dilihat melalui web RSUD dr. Soedarso http:/rsuddrsoedarso.kalbarprov.go.id
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Pendidikan kedokteran Berkelanjutan Ilmu Penyakit
Dalam dan RSUD Dokter Soedarso Mengadakan

Webinar Nasional ‘Malnutrisi dan Komplikasi Saluran
Cerna Pada Pasien Kanker’

Oleh : Humas RSUD dr. Soedarso

Penyakit Kanker merupakan salah

satu penyebab kematian utama di dunia.

Data dari WHO menyebutkan bahwa

kasus kematian akibat kanker hingga

tahun 2018 sebesar 18,1 juta kasus.

Kematian akibat kanker di perkirakan

akan terus meningkat hingga lebih dari

13.1 juta pada tahun 2030.

Berkaitan dengan masalah

tersebut, diperlukan pemahaman

bersama terkait penatalaksanaan

penyakit kanker dilihat dari medis,

terapi suportif, tata laksana komplikas,

penilaian status gizi dan tatalaksana

nutrisi. Hal tersebut dilakukan agar

dapat terlaksana tatalaksana secara

komprehensif. Sehubungan dengan hal

tersebut, Pendidikan kedokteran

Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam dan

RSUD Dokter Soedarso Mengadakan

Webinar Nasional ‘Malnutrisi dan

Komplikasi Saluran Cerna Pada Pasien

Kanker’ yang di selengarakan pada hari

sabtu, 26 Juni 2021 bertempat di

RSUD Dokter Soedarso dan di ikuti

melalui zoom.

Webinar Nasional ‘Malnutrisi dan Komplikasi Saluran Cerna Pada Pasien Kanker’
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Webinar Nasional ini tidak di

punggut biaya (gratis), Pembiayaan

kegiatan webinar nasional PKB ilmu

penyakit dalam berasal dari sponsor

yang tidak mengikat. Webinar ini di

ikuti oleh Dokter Umum, Dokter Gigi,

Dokter Spesialis Penyakit Dalam,

Dokter Spesialis lainnya dan tenaga

kesehatan lainnya. Sampai pada saat

pelaksanaan ada 402 orang yang

mengisi link pendaftaran.

Dalam kegiatan webinar nasional

tersebut ada beberapa pemateri,

antara dr. Yustar mulyadi, SpPD-

KGEH FINASIM dengan materi

‘Konstipasi pada Pasien kanker’, dr.

Ivan Lumban Toruan, SpPD-KHOM

dengan materi ‘Malnutrisi Pada Pasien

Kanker’ dan dr. Fitri Widyastuti,

SpGK dengan materi ‘Tatalaksana

Nutrisi Pada Pasien Kanker’.

Diharapkan dengan di adakannya

webinar nasional ini peserta dapat

memahami pentingnya tatalaksana

pasien kanker secara komprehensif.
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Oleh : Humas RSUD dr. Soedarso

Kemenkes dan RS Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Nasional Harapan Kita
(RSPJNHK), Pemprov Kalbar dan RSUD dr. Soedarso berkolaborasi untuk membangun
pelayanan Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskuler (BTKV) di Kalimantan Barat. BTKV
merupakan ilmu bedah yang melayani keluhan di tiga aspek kesehatan yaitu toraks
(paru dan rongga dada), kardiak (jantung), dan vaskuler (pembuluh darah). Jenis
penyakit yang dapat ditangani beragam sesuai dengan ketiga bidang tersebut.

Kasus-kasus yang umum ditangani di bidang toraks meliputi kebocoran paru,
penumpukan cairan pada rongga dada, infeksi paru yang memerlukan tindakan
pembedahan, tumor paru, tumor rongga dada, trauma toraks (seperti fraktur iga, dll).

RSUD Soedarso mendatangkan dua dokter spesialis BTKV lulusan Fakultas
Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI) untuk bertugas di Pontianak, Kalimantan
Barat. Rumah Sakit rujukan utama di Pontianak ini menargetkan untuk memiliki pusat
pelayanan jantung terpadu yang siap melayani 24 jam.

Adapun ahli BTKV yang akan bertugas di RSUD Dokter Soedarso kalimantan
Barat yaitu dr. Alvin BMedSci SpBTKV dan dr. Vera Citra BMedSci SpBTKV. Keduanya
berasal dari Jakarta dan merupakan lulusan S1 dan SP1 BTKV FKUI.

RSUD Dokter Soedarso menjadi RS pertama di KalBar untuk pengembangan
bedah jantung terpadu,Selain bedah jantung pelayanan bedah toraks dan vaskuler juga
akan mulai dikembangkan. Dijelaskan bahwa untuk memulai pelayanan bedah jantung
butuh proses yang relatif lebih lama karena tidak hanya kesiapan sarana dan prasarana
serta SDM ahli BTKV saja,tetapi juga SDM lain mulai dari dokter anestesi, perawat
anestesi, perawat bedah, perfusi, tim ICU dan perawatan pasca bedah.

dr. Vera Citra
BMedSci SpBTKV

dr. Alvin
BMedSci SpBTKV
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RSUD DOKTER SOEDARSO MENYELENGARAKANWEBINAR
VAKSINASI COVID-19 TERHADAP PASIEN KOMORBID
KARDIOVASKULER

Oleh : Humas RSUD dr. Soedarso

Vaksinasi adalah pemberian
Vaksin dalam rangka menimbulkan atau
meningkatkan kekebalan seseorang
secara aktif terhadap suatu penyakit,
sehingga apabila suatu saat terpajan
dengan penyakit tersebut tidak akan
sakit atau hanya mengalami sakit ringan
dan tidak menjadi sumber penularan.

Pasien Covid -19 dengan komorbid
kardiovaskuler memiliki angka kematian
yang tinggi. Perawatan rumah sakit yang
lama serta sering menimbulkan serangan
jantung dari kondisi jantungnya itu
sendiri. Hal ini dapat mempercepat
proses gagal jantung akut serta gagal
nafas.

Berdasarkan permasalah
tersebut diatas , RSUD Dr.Soedarso
bekerjasama dengan Yayasan Jantung
Indonesia cabang Kalimantan Barat dan
PERKI Pontianak mengadakan webinar
mengenai Vaksinasi Covid -19 terhadap
Pasien dengan komorbid Kardiovaskuler
yang diselenggarakan secara daring

via Zoom Meeting pada tanggal 14
Agustus 2021 di Ruang Rapat Direktur
RSUD Dr. Soedarso dan di ikuti oleh
dokter umum, dokter gigi, dokter
spesialis jantung, dokter spesialis
lainnya, tenaga kesehatan dan
mahasiswa/i jurusan kesehatan. Adapun
pembicara dalam kegiatan tersebut
antara lain dr. Rifka, MM, dr. Dirga
Sakti Rambe, M.Sc, Sp.PD, dr.
Darmawan, M.Kes, Sp.PD, FINASIM, dr.
Christina Candra, Sp.JP, FIHA, dr.
Danayu Sanni, Sp.JP(K), FIHA.

Webinar ini di gelar untuk
masyarakat umum secara gratis, panitia
menyediakan sertifikat untuk peserta
nakes. Dengan dilaksanakannya kegiatan
ini di harapkan dapat meningkatkan
pemahaman tentang pentingnya
tatalaksana vaksinasi Covid-19 pada
pasien komorbid kardiovaskuler dan
nakes atau masyarakat merasa aman
untuk melakukan vaksinasi.
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PROGRAMPROCTORSHIP RS JANTUNG&
PEMBULUHDARAHHARAPANKITA DI RSUD DR.

SOEDARSO

Sabtu 28 Agustus 2021, RSUD dr Soedarso melaksanakan proctorship dari RS

Jantung & Pembuluh DarahHarapan Kita untuk mengobati tujuh pasien dengan kasus

resiko tinggi selama dua hari yaitu tanggal 28-29 agustus 2021. Dokter tersebut yakni

Dafsah Arisa dan Arwin Saleh yang hadir pada kegiatan Program Proctorship di

Gedung Cath Lab RSUD dr Soedarso.

Kegiatan Program Proctorship tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk

meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Pontianak dan juga

masyarakat Kalimantan Barat secara umum. kegiatan tersebut juga merupakan

pendampingan bagi dokter spesialis jantung yang ada di RSUD dr Soedarso yaitu dr.

Danayu Sanni, Prahasti, Sp.JP(K),FIHA dan dr. Infan Ketaren, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC.

Sesuai dengan masterplan Tahun 2022 dimana RSUD dr. Soedarso akan

membuka pusat jantung terpadu. RSUD dokter Soedarso akan meningkatkan sarana

dan prasarana termasuk alat kesehatan dan akan dibantu oleh kementrian kesehatan.

Kedatangan dua dokter dari RS. Harapan Kita diharapkan dapat mengembangkan

pelayanan di RSUD Dokter Soedarso supaya masyarakat Kaimantan Barat tidak perlu

lagi di rujuk ke RS di Jakarta ataupun provinsi lain.
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PENANGANANSTRESAKIBATKERJA

Stres merupakan bencana dalam perusahaan. Stres adalah salah satu risiko psikososial di

tempat kerja yang penanganannya lebih sulit dibandingkan masalah kesehatan.

Dalam kaitannya dengan pekerjaan,

Health and Safety Executive (HSE) di Inggris membuat standar manajemen untuk

menangani stres di tempat kerja.

Standar manajemen ini mencakup enam elemen penting dalam mencegah dan

mengendalikan stres di tempat kerja. Enam elemen standar manajemen terkait pengendalian stres

akibat kerja di antaranya:

Tuntutan : mampu mengatasi tuntutan kerja yang diberikan.

1. Kontrol : mampu menjelaskan cara melakukan pekerjaannya.

2. Dukungan : menerima informasi dan dukungan yang memadai dari rekan kerja dan atasan

mereka.

3. Hubungan : Pekerja tidak menerima perlakuan buruk atau perilaku yang tidak dapat diterima,

misalnya intimidasi, kekerasan, dan pelecehan di tempat kerja.

a. Peran : Pekerja menunjukkan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab

mereka di tempat kerja.

Stres di tempat kerja dapat

memengaruhi siapa saja dan bisa dipicu

oleh apa saja.

Umumnya stres akibat kerja

terjadi ketika seseorang tidak dapat

memenuhi tuntutan atau kebutuhan dari

pekerjaannya. jika stres tidak ditangani

dengan baik, maka akan berpengaruh

pada menurunnya performansi, efisiensi,

dan produktivitas kerja yang

bersangkutan.

Oleh : Edi ariani, SKM., M.Kes_ fungsional Pembimbing
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b. Perubahan : Pekerja menunjukkan bahwa mereka dilibatkan dalam setiap perubahan yang

terjadi di perusahaan. Perubahan di sini mencakup, bagaimana perubahan yang terjadi di

organisasi (besar atau kecil) dikelola dan dikomunikasikan dengan baik dalam organisasi.

Alternatif untuk menghilangkan stres kerja

a) Kenali batas kemampuan, mengenali sampai mana batas kemampuan pekerja dalam

menanggung beban pekerjaan adalah hal yang penting untuk mengurangi stres dalam

pekerjaan. Dengan begini, pekerja juga dapat memperhitungkan berapa lama waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan beban kerja. Selain itu, pekerja dapat terhindar dari rasa

lelah berlebihan

b) Bicarakan dengan atasan, berbicara dengan atasan atau melakukan sesi curhat kecil

terkadang merupakan hal yang agak canggung. Tapi, cobalah bicarakan mengenai stres

yang dialami kepada atasan.

c) Pekerja juga berhak untuk menolak atau mengatakan tidak pada atasan, jika merasa beban

yang diberikan sudah melewati batas kemampuan, atau bahkan beban pekerjaan yang

diberikan di luar dari tanggung jawab pekerjaan. Tujuannya bukan untuk mengeluh,

melainkan untuk membuat rencana efektif dalam mengelola stres kerja.

d) Istirahatkan diri sejenak, lupakan pekerjaan sejenak dan carilah hiburan yang dapat

membuat pekerja tertawa.

e) Melakukan olahraga atau aktivitas lain
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HATI-HATIMENYEBARKANGAMBAR / VIDEO

Perlu diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik :

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya”.

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Apa konsekuensinya jika menyebarkan gambar/video yang memang

benar adanya, bukan berita bohong (hoax) ??
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Jika gambar, rekaman suara, maupun video yang disebarkan

tersebut adalah aib orang lain atau sesuatu yang dapat merusak nama

baik seseorang, maka hal ini telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 310 ayat (1) KUHP :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 310 ayat (2) KUHP :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam

karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah”.

Pasal 310 ayat (3) KUHP :

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena

terpaksa untuk membela diri”.

Mengenai Pasal 310 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap

Pasal Demi Pasal (hal. 226), berpendapat bahwa untuk dapat dipidana

dengan pasal tersebut, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara

menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan

maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan

yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum

seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya, cukup dengan

perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan, misalnya

menuduh bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah masuk

melacur di rumah persundalan; ini bukan perbuatan yang boleh dihukum,

akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan.
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Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan (hal. 225), perbuatan ini hanya

dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik

aduan).

Mengenai perbuatan yang dituduhkan itu dalam Pasal 310 KUHP

ini, S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut

Uraiannya (hal. 560) berpendapat bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa

berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka.

Ini berarti walaupun aib yang disebarluaskan itu adalah benar adanya,

akan tetapi, jika hal tersebut mempermalukan Anda, maka dapat diadukan.

Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui Media Elektronik, maka

perbuatan pencemaran ini dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Setiap Orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik”.

Ketentuan dan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik diatur

dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah”.

Pasal 45 ayat (5) UU Nomor 19 Tahun 2016 :
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan”.

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
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Kesimpulan :

1. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang diatur dalam

Pasal 27 ayat (3) (“UU ITE”) beserta perubahannya, merupakan delik

aduan, sehingga orang yang menyebarkan aib melalui media

elektronik dapat dipidana jika ada pengaduan dari korban yang

merasa dipermalukan karena aibnya sudah disebarkan.

2. Hendaknya kita lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi

baik itu berupa gambar, rekaman suara, maupun video sehingga

informasi tersebut dapat dikonsumsi oleh orang lain/publik, karena

meskipun informasi tersebut merupakan suatu kenyataan, jika

korban merasa dicemarkan nama baik nya, maka hal ini bisa jadi

menimbulkan sengketa hukum di pengadilan.
Ilustrasi suasana dalam persidangan :

REFERENSI
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP);
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
3. Klinik hukumonline.com;
4. R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
Politeia: Bogor; dan
5. S.R. Sianturi, S.H. 1983. Tindak Pidana di
KUHP Berikut Uraiannya. Alumni AHM-PTHM:
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https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
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AUB (AbnormalUterineBleeding)
Perdarahan RahimAbnormal

Oleh : Dr. dr. Pinda Hutajulu, Sp.OG(K)-FER

Abnormal Uterine Bleeding (AUB) atau perdarahan uterus abnormal merupakan suatu

penyakit yang sering di keluhkan wanita dan sering mengganggu pekerjaan serta mengganggu

kehidupan sosial. Keluhan ini sudah ada sejak zaman sebelum masehi dan tidak Mendapat kan

penanganan yg tepat. AUB didefinisikan sebagai perdarahan dari rahim yang tidak sesuai dengan

jumlah waktu seperti darah haid pada umum nya dan insidensinya sekitar 3-30% dari berbagai

penelitian.

Perdarahan rahim abnormal dapat disebabkan beberapa hal yakni adanya gangguan organic

di rahim gangguan non organik dj rahim atau siatemik di tubuh. Perdarahan rahim abnormal yang

dahulunya hanya di kenal sebagai perdarahan antar haid dan perdarahan saat haid (metrorhagia)

yang memanjang (menorhagia) sekarang oleh FIGO (asosiasi dokter kandungan sedunia) di
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klasifikasikan sebagai PALM-COEIN Yang merupakan singkatan dari Polip, Adenomyosis,

Leiomyoma, malignancy, coagulopathy, ovulatory disfungsi, endometrium, iatrogenik(penyebab

luar) dan non clasified ( belum digolongkan).

Untuk mendiagnosa atau memastikan adanya gangguan organik atau non organik pada AUB

adalah dengan melakukan anamnesi atau menanyakan gejala penyakit dan riwayat penyakit

sebelumnya lalu kemudian melakukan pemeriksaan tanda vital, tanda pada pemeriksaan fisik

dengan inspeculo dan pemeriksaan penunjang berupa usg dan laboratorium. Bila dijumpai kelainan

yg menyebabkan AUB yang bukan disebabkan gangguan di organ reproduksi dapat di konsultasi kan

dengan bagian lain misalnya bagian penyakit dalam pada gangguan AUB karena gangguan

pembekuan darah atau masalah sistemik atau ke bagian patologi klinik bila di jumpai adanya

kelainan pada pemeriksaan darah atau hormonal, ke bagian Payologi anatomi dilakukan

pengambilan jaringan dari rahim dan diperiksa secara hiatopatologi .

Dapat juga di konsultan ke bagian yang lebih mendalam ke konsultan oncology ginecologi

yang khusus menangani kanker kandungan atau ke konsultan endokrinologi bila di jumlah gangguan

hormonal. Manifestasi klinis dari AUB bisa berupa perdarahan sedikit namun dalam jangka lama

atau disertai periode bebas perdarahan, juga dijumpai perdarahan bila melakukan aktifitas yang

berat atau melakukan aktifitas seksual. Pada keadaan tertentu perdarahan bisa menjadi banyak

hingga mengganggu fisik dan memerlukan perawatan di rumah sakit sampai pada yang mengancam

nyawa yang disebut Heavy Menstrual Bleeding (HMB).

Mekanisme terjadi nya perdarahan pada polip endometrium atau polip cerviks adalah

karena polip merupakan jaringan lunak dengan dinding tipis kata dengan pembuluh darah yang

rapuh yang bila terluka atau tertekan akan mudah berdarah. Pada Adenomyosis perdarahan terjadi

karena kontour dinding rahim yang menjadi kaku dan sulit berkontraksi sehingga darah haid sulit

untuk dikeluarkan seluruhnya dan gangguan pembuluh darah untuk menutup karena kontraksi yg

terganggu. Sedang kan pada leiomyoma (tumor pada rahim) bisa ber darah karena permukaan

dinding rahim bagian dalam semakin luas sehingga darah haid semakin banyak atau karena massa

myoma akan mengganggu kontraksi rahim untuk menutup pembuluh darah dan juga ada nya zat

zat molekul yang terbentuk dari adanya myoma yg mengganggu proses pembekuan darah.
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Pada Malignancy dijumpai adanya proses keganasan di dinding rahim atau di mulut rahim

yang mudah berdarah atau adanya penebalan dinding rahim karena gangguan hormonal. Pada

koagopathy di jumpai adanya riwayat perdarahan dari gusi atau perdarahan saat melahirkan yg

banyak karena adanya gangguan proses pembekuan darah atau karena kurangnya zat zat yang

membantu proses pembekuan sehingga darah yang keluar saat haid tidak bisa membeku dan akan

terus keluar. Pada gangguan Ovulasi perdarahan disebabkan adanya ke tidak seimbangan hormonal

karena ada nya ganggguan proses terlepasnya sel telur dari Indung telur sehingga Hormon yg di

hasilkan tidak cukup untuk proses menebalnya dinding rahim sehingga dinding rahim mudah untuk

berdarah dan sulit untuk menjadi hamil. Pada AUB karena gangguan endometrium bisa terjadi

karena endometrium tidak cukup kuat untuk mempertahankan strukturnya sehingga mudah

berdarah.

Pada penyebab Iatrogenik disebabkan adanya zat dari luar berupa obat yg rutin di makan

yang mempengaruhi organ reproduksi dan sistemik sehingga proses pepbekuan darah terganggu

yang bila obat tersebut dihentikan maka perdarahan akan berhenti. Pada kasus non klasified adalah

masalah kandungan yang belum dapat di masukkan dalam kelompok sebwlumnya mis adanya

adanya gangguan penne tukang pembuluh darah di sekitar rahim atau mulut rahim. Penanganan

AUB adalah dengan cara pemberian obat pada kasus yang non organik misalnya pada coagulopathy,

gangguan endometrium atau iatrogenik atau dengan cara pembedahan untuk membuang massa

yang mengganggu misalnya pada polip, Adenomyosis leiomyoma, atau proses malignancy.
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Pengobatan awal adalah dengan pemberian anti perdarahan dan anti peradangan dan tetapi

hormonal bila perlu penambahan darah lewat transfusi pada yang berat.

Pada kasus kasus AUB sering penyebab nya lebih dari dua penyebab misal dijumpai adanya myoma

dan polip atau myoma dan gangguan pembekuan darah atau adanya penyebab luar berupa obat

obatan.
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