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Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga
Menyampaikan Terima Kasih

matahari sepenggalah…
Oleh: Gadis Meinar Sari

matahari sepenggalah…
yang di utara menengadahkan tangan
nanar mencari
dimana
dimana mata airlangga
di balik nyiur yang merunduk
yang di utara merintih dalam diam
dimana telinga airlangga
diterpa ombak yang meronta
di balik batu karang yang gagu
yang selatan melambaikan tangan
dimana tangan airlangga
matahari barat mulai tergelincir…
airlangga mendengar… menatap
wahai timur barat selatan dan utara
airlangga datang
menggapai tangan mu
Telah bersama-sama mewujudkan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga.
Wujud cinta yang lahir dari ketulusan untuk berbagi dengan seluruh masyarakat NKRI khususnya di pulau terpencil.
Semoga kita semua tak pernah lelah untuk membuat layar RST Ksatria Airlangga selalu terbentang

bersama airlangga
mengarungi samudra
menyelamatkan anak bangsa

untuk mengarungi samudra menyelamatkan anak bangsa.
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DARI MEJA REDAKSI

IST IME WA

RS TERAPUNG KSATRIA AIRLANGGA

Teruslah Berlayar
Ada sisi jalan lain yang begitu melekat dalam profesi dokter. Sebuah panggilan dari masyarakat yang
memberikan peluh harapan untuk bisa hidup sehat. Nuraninya berkecamuk. Mereka tak bisa melihat
kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan bagi sakitnya. Panggilan yang membawa bentang
pelayanan kesehatan menerobos kencang ke semua daerah-daerah terpencil.

P

erasaan tersebut terus menghantui, terlebih bagi
dokter yang pernah bertugas di pulau terpencil.
Mereka merasakan segala keterbatasan. Jauh dari
keluarga, akses daerah yang sulit sampai segala
bentuk ancaman masif di pulau-pulau terluar. Mereka
pun memegang sebuah energi harapan yang tak pernah
putus. Mereka juga merasakan keinginan masyarakat yang
membutuhkan banyak pertolongan medis.
Jalan itu pun tebentang. Langkah untuk menyelamatkan
sekaligus memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedalaman tak lagi menjadi angan-angan dan mimpi
di siang bolong. Dengan semangat dan misi kepedulian,
Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bisa
mewujudkan sebuah rumah sakit terapung yang dibangun
di atas sebuah Kapal Pinisi.
Berangkat dari keinginan Agus Hariyanto, dr., Sp.B yang
ingin membuat kapal yang memiliki banyak fungsi. Kapal itu
dilengkapi dengan sejumlah alat medis serta obat-obatan
yang bisa dibawa menuju pulau terluar. Kehadiran kapal
juga memberikan pelayanan kesehatan serta bisa bertindak
cepat untuk penanganan kejadian gawat darurat.
Saat Agus Hariyanto, dr., Sp.B mengungkapkan keinginannya kepada pengurus alumni FK Unair tentang rumah
sakit terapung yang bisa menjangkau pulau-pulau terluar.
Ide mulia tersebut seolah membangunkan para dokter yang
selama ini terbelit kesibukan rutin dan hampir melupakan
bahwa banyak masyarakat yang tidak dapat datang pada
mereka karena keterbatasan jarak. Mereka semua kembali
diingatkan pada janji suci untuk memberikan pelayanan
kesehatan pada masyarakat yang membutuhkan.
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Beruntung angan-angan tersebut tak berakhir dalam
wacana saja. November 2017, Kapal yang diberi nama RS
Terapung Ksatria Airlangga mulai berlayar. Dimulai dari
Pulau Bawean, Kalimas, Kangean, Sapeken, Lombok, Nusa
Penida, dan Alor. Bahkan dari kapal ini muncul sebuah
kerjasama dengan pemerintah daerah Sumenep dalam
pelayanan kesehatan terpadu yang membantu menjaga
dan mengobati masyarakat.
Seperti bulir kesejukan embun di pagi hari, para
dokter di rumah sakit terapung memberikan jawaban
atas sebagian permasalahan kesehatan di pulau-pulau
terpencil. Mereka semua bisa memberikan sentuhan
medis pelayanan kesehatan serta menolong mereka
di manapun berada.
RS Terapung Ksatria Airlangga merupakan wujud cinta
bersama. Torehan baru dalam mengisi jejak peradaban
di Indonesia mulai dilabuhkan. Cita-cita bersama dalam
merajut tali keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan
kesehatan masyarakat mulai menemukan pondasinya.
Dalam setahun terakhir, berbagai pembenahan terus
dilakukan untuk menjadikan RST Ksatria Airlangga lebih
baik. Mulai dari proses manajemen, administrasi hingga
rekrutmen personil kapal dan pemenuhan pasokan obatobatan. Interior kapal juga dibuat senyaman mungkin
untuk memudahkan dalam memberikan pengobatan atau
operasi di dalam kapal. Sementara peralatan medis juga
dilengkapi untuk memberikan dukungan penuh dalam
menjalankan berbagai tindakan.
Semoga rasa lelah untuk merawat dan membuat
kapal terus berlayar sejauh mungkin tidak membayangi
laju RST KA untuk mengarungi samudra dan
menembus badai di lautan. Menyusuri
pedalaman pulau-pulau di Indonesia
untuk menyelamatkan anak bangsa.

VISI
Masyarakat yang Sehat Sejahtera
di Seluruh Indonesia
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S U P E R IOR
I S T I ME WA

Suatu hari, seorang pasien datang diantar keluarganya ke puskesmas di pesisir Werinama
di daratan Pulau Seram Maluku. Lemah lunglai tak berdaya dan menahan sakit yang amat
sangat. Hernia inkarserata rupanya. Hernia sudah mengalami jeratan. Hanya dengan operasi
sajalah jeratan ini bisa dibebaskan. Bila tak segera dibebaskan, pasien bisa jatuh ke dalam
keadaan sepsis dan terjadi kebocoran usus (perforasi). Inilah salah satu kasus yang sangat
ditakuti dokter yang menjalani tugas sebagai dokter umum di daerah sangat terpencil.

K

asus dimana ia tidak memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan operasi besar.
Jadi, pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Itu artinya, pasien ini harus menjalani perjalanan melintasi
Laut Banda selama 12 jam. Segera dokter berlari ke arah pantai yang gemuruh ombaknya bisa
terdengar dari ruang periksa. Naas. Pagi itu sedang seru-serunya musim angin barat. Musim yang
menghadirkan gelombang besar di pantai dan laut lepas. Jadi, kesimpulannya, tidak bisa merujuk pasien.
Sebenarnya, ada banyak kasus lain dari daerah kepulauan yang membutuhkan pelayanan rujukan
tetapi tak tertangani karena laut tidak memungkinkan dilayari. Sepanjang tahun 2017, di pulau yang relatif
dekat dari daratan Pulau Jawa, ada enam kasus rujukan kebidanan dan kandungan berujung kematian ibu.
Menurut dokternya, sebenarnya kematian bisa dicegah bila pasien segera mendapat pertolongan dokter
spesialis. Ini permasalahan riil yang belum tuntas penanganannya.
Pulau yang terpisah jauh dari sentra pembangunan ditambah minimnya sarana transportasi, informasi
dan komunikasi, membuat pulau ini tertinggal dalam banyak hal. Keterpencilan dengan segala efek
turunannya hampir selalu membuat orang enggan datang, termasuk para dokter. Data sebaran dokter,
terutama dokter spesialis di peta Indonesia, berbicara demikian.

Minimnya infrastruktur kesehatan
dan logistik serta sulitnya masyarakat
mengakses rumah sakit ketika
dihadapkan masalah harus dirujuk,
jadi faktor penyulit lainnya. Kalau laut
sedang bergelora, keluarga hanya
punya dua pilihan, mati di darat atau
mati di laut. Kalau mati di darat,
pasiennya saja yang meninggal. Kalau
di laut, bisa satu keluarga yang mati.
Begitulah cara mereka mengekspresikan
ketidakberdayaan mereka yang terpaksa
harus pasrah pada nasib.
Berikutnya soal pembiayaan.
Memang, pemerintah sudah menjamin
pembiayaan pelayanan kesehatan.
Tapi, masih ada yang terlupakan.
Apalah artinya memiliki Kartu
Indonesia Sehat kalau mereka tidak
mampu mendapatkan pelayanan?
Bukan perkara mudah bagi mereka
menyiapkan biaya perjalanan menuju
rumah sakit rujukan dan biaya hidup
selama proses pengobatan. Sering
mereka tak berdaya karena masalah
ini. Realitas sunyi yang tak kunjung
ada solusi.
Kehadiran kapal rumah sakit

dengan kamar operasi dan dokterdokter ahli seperti yang telah dilakukan
TNI-AL dengan KRI Dr. Soeharso,
Doctorshare, Sailing Medical Service
dan RS Terapung Ksatria Airlangga,
bisa memberikan dukungan riil dan
tuntas bagi masyarakat di pulau
mereka. Sayangnya jumlah kapal rumah
sakit ini terlalu sedikit bila dibanding
11 ribuan pulau berpenghuni yang
tersebar di lautan luas negeri ini.
Dibutuhkan lebih banyak kapal
rumah sakit untuk melayani mereka.
Dibutuhkan Armada Kesehatan Maritim
Indonesia mengingat persebaran
mereka sangat luas. Dari Sabang
sampai Merauke, dari Miangas
sampai Pulau Rote.
Tidak mudah. Tetapi apapun
tantangannya, pelayanan kesehatan
paripurna untuk rakyat di pulaupulau terpencil harus tetap terus
diperjuangkan. Tidak bisa kita biarkan
lagi sejawat dokter umum bergelut
sendirian dengan kesulitan yang tidak
bisa mereka atasi di pulau-pulau
terpencil, dan pasien yang hanya
bisa berharap ada pertolongan.

Sementara kita sebenarnya mampu
dan berkesempatan menolong mereka.
Kita harus mampu membuat mereka
merasa sebagai manusia Indonesia
yang dicintai. Kita harus mau proaktif
melayani mereka dan menjamin akan
mendapatkan kunjungan teratur.
Untuk itu, dibutuhkan keberpihakan
pada mereka. Kita harus membuat
sistem pelayanan kesehatan berbasis
maritim. Kita harus lakukan ini:
Reaching out the out of reach.
Menjangkau yang tak terjangkau.
Kita datangi dan selesaikan masalah
mereka di pulau mereka. Dibutuhkan
lebih banyak tangan terulur,
sambung-menyambung hingga
menjangkau mereka semua. Atas
nama keadilan, kita harus hadirkan
pelayanan kesehatan yang tuntas
dan berkelanjutan. Kita harus mampu
membuktikan negara benar-benar
hadir untuk mereka. Sehingga setiap
orang pulau tidak lagi malu-malu
pekikkan, Jalesveva Jayamahe!
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOKUMEN RST KA

Pulau Kangean, Sumenep.
Saat Bakti Kangean
di bulan November 2017.
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Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman juga menjadi booster untuk
melahirkan gagasan-gagasan besar. Kehadiran Rumah Sakit Terapung Ksatria
Airlangga yang bertujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan di pulau-pulau
terpencil dan terluar di Indonesia, juga merupakan output dari pengalaman.

A

Agus Hariyanto, dr., Sp.B

RST Ksatria Airlangga

Mimpi Yang Terwujud

dalah Agus Hariyanto, dr., Sp.B yang telah mengawali melakukan pelayanan
kesehatan di pulau-pulau terpencil. Dia mengawalinya di Maluku pada
dekade silam. Bersama tim yang diberi nama Sailing Medical Service (SMS),
dia mendatangi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil dengan
menggunakan perahu kecil. Dan, ketika tiba di lokasi, dia bersama timnya harus
membongkar pasang peralatan kesehatan yang dibawa untuk melayani msayarakat. Tentu
saja tidak mudah. Selain kapalnya kecil, peralatan yang dibawa juga berat. Pun ketika tiba
di lokasi, harus angkat-angkat peralatan.
“Saya ini tidak bermaksud berpetualang. Tapi saya terlanjur tahu pulau-pulau terpencil
itu butuh pelayanan. Kami proaktif datang ke pulau dan kami selesaikan kasusnya di pulau
mereka. Itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami berpikir di tempat terpencil lainnya
pasti banyak,” kenang dokter Agus Hariyanto.
Dari pengalaman tersebut, dokter Agus mendapati fakta, masyarakat yang tinggal di
kawasan terpencil, terkendala datang ke rumah sakit dikarenakan kendala transportasi
dan ongkos yang mahal. Terlebih dengan kondisi laut yang luas dengan ombak besar. Dia
juga merasakan, pelayanan kesehatan di pulau terpencil menghadirkan tantangan teramat
sulit, terutama medan berat menuju lokasi yang tak jarang mengancam keselamatan para
dokter. Berawal dari situ, dia punya mimpi kelak ada kapal dengan ukuran lebih besar untuk
pelayanan kesehatan dengan sarana yang lebih memadai.
“Dulu kami memulainya dengan sederhana, asalkan ada kapal yang bisa dipakai
beroperasi. Sekarang bagus kita punya kapal cukup besar yang punya dua kamar operasi.
Jadi nggak perlu bongkar pasang lagi. Sandar di satu pulau, pelayanan selesai, jalan lagi.
Perkembangannya dirasa memang harus punya kapal. Agak telat sebenarnya,” ujarnya.
Dengan adanya kapal RS Terapung Ksatria Airlangga, dokter Agus menargetkan
berkeliling ke pulau-pulau perbatasan di Indonesia. Konsepnya, kapal datang ke pulau lalu
bersandar, tim dokter lalu melakukan pelayanan dasar ke darat dan bila ada operasi, pasien
akan dibawa ke kapal. Menurutnya, dalam melakukan pelayanan kesehatan ke pulau-pulau
terpencil, yang terpenting adalah kesiapan hati dan harus ada komitmen tinggi, semisal
mengupayakan harus sampai di lokasi. “Kerjakan saja yang bagian kita, yang nggak bisa
kita kendalikan itu urusan Tuhan. Jadi harus berpikiran positif, jangan pesimis, tetapi tetap
dengan perhitungan. Semisal cuaca, kita menurut sama BMKG dan kantor syahbandar.
Kalau memang tidak terlalu mendesak, kita bisa bijaksana untuk memperhatikan anjuran
mereka,” jelas angkatan '85 FK Unair ini.
Tantangan ke depan, dokter Agus menyebut ingin melakukan akselerasi untuk
membuat armada, yang berarti akan ada banyak kapal. Menurutnya, apalah artinya satu
kapal dibandingkan dengan jumlah pulau di Indonesia yang ribuan. Namun, setidaknya,
kehadiran kapal ini diharapkan bisa lebih menginspirasi banyak pihak untuk ikut bergerak
bersama. “Dibutuhkan banyak tangan untuk saling sambung menyambung melakukan
pelayanan di sana-sini,” ujar dokter kelahiran Jember ini.
Untuk semester kedua tahun 2018 ini, RST Ksatria Airlangga melakukan pelayanan
kesehatan ke Nusa Penida, Alor, dan Maluku. Setelah pelayanan, akan digelar simposium
dengan mengundang perguruan tinggi yang tertarik mengembangkan pelayanan di pulaupulau terpencil, lalu dinas-dinas dari provinsi kepulauan. “Kita harus segera mempercepat
pelayanan di pulau-pulau terpencil,” tegas bapak dari empat anak ini.
NASKAH : HADI SANTOSO
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Keberadaan Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga yang telah
melakukan bakti kemanusiaan di beberapa pulau terluar dan terpencil
sejak dioperasikan pada pertengahan 2017 lalu, menjadi salah satu
perwujudan Tri Dharma Universitas Airlangga. Karenanya, RST Ksatria
Airlangga diharapkan ke depannya bisa terus berlayar dan terus
melayani. Penegasan sekaligus harapan tersebut disampaikan Rektor
Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA.
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enurut rektor, sebagai perguruan tinggi, Unair memiliki tiga pilar
utama. Pertama yakni pengajaran yang meluluskan sarjana,
termasuk dokter. Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Dan
ketiga pengabdian kepada masyarakat. “Saya selalu sampaikan
kita punya tiga pilar utama. Ketiganya ini sama kokohnya, tidak boleh ada
yang besar dan ada yang kecil. Pada sisi yang lain, untuk aspek pengabdian
masyarakat, Unair bertumpu di FK di bidang kesehatan. RS Terapung ini
implementasi agar Tri Dharma perguruan tinggi bisa kita laksanakan dengan
sebaik-sebaiknya,” jelas Rektor Prof. Mohammad Nasih.
Karenanya, ketika kali pertama mengetahui gagasan pembuatan RST
Ksatria Airlangga ini, rektor langsung merespons positif. Di antaranya dengan
memberikan hibah untuk mesin kapal. Apalagi, Agus Hariyanto, dr., Sp.B yang
telah melakukan pelayanan dengan kapal kecil ke pulau-pulau di wilayah
Indonesia Timur dan menjadi inisiator awal RST Ksatria Airlangga, merupakan
teman se-angkatan Prof. Mohammad Nasih di Unair.
“Kami se-angkatan (angkatan '85) dan pada saat P4 juga satu grup. Jadi tidak
asing lagi ketika dokter Agus datang dan menceritakan kondisi di Indonesia
Timur. Dari ceritanya, memang diperlukan adanya moda transportasi kesehatan
karena ada daerah terpencil yang masyarakatnya untuk melahirkan saja harus
dibawa ke mana-mana sehingga ada yang tidak tertolong dan akhirnya
meninggal. Lalu ada gagasan kapal ini dan kita langsung bersama-sama gotongroyong. Kendalanya memang Unair tidak mungkin punya aset itu, jadi alumni
yang menangani,” jelas Rektor Unair.
Prof. Mohammad Nasih bahkan mendukung agar ke depannya, RST Ksatria
Airlangga memiliki “adik”. Selain karena faktor kebutuhan pelayanan yang
memang mengharuskan memiliki lebih dari satu kapal, dia juga berharap
kapal kedua nanti bisa lebih bagus. Menurut rektor, RST Ksatria Airlangga bisa
menjadi pelajaran bila ingin membuat kapal rumah sakit lagi agar lebih baik.
Semisal dari aspek kecepatan, aspek keseimbangan, termasuk melakukan
sertifikasi terkait rumah sakitnya.
“Saya punya rencana, kalau masih memungkinkan, kawan-kawan alumni
punya lagi kapal yang lebih bagus. Terlebih kebutuhannya banyak. Sekarang
ini, satu (pelayanan) belum selesai, sudah harus ke tempat lain seperti kemarin
dari NTB ke Palu. Pelayanan di wilayah Jawa Timur saja seperti di Kangean dan
lain-lain, perlu ada,” sambung Rektor Unair.
Ke depan, selain harapan bisa segera memiliki “adik” lagi, Rektor Unair
berharap RST Ksatria Airlangga bisa terus berlayar dan melayani masyarakat
di pulau-pulau terpencil dan terluar di Indonesia. Termasuk melakukan bakti
kemanusiaan ke wilayah yang mengalami bencana seperti yang dilakukan di
Lombok dan Palu.
“Harapan saya terus berlayar dan melayani. Kalau ada kesulitan apapun, kita
koordinasikan dan kita coba cari jalan keluar bersama-sama. Yang terpenting
lagi, pengelolaannya harus lebih baik. Meskipun ini ada di bawah yayasan, di
dalamnya ada Airlangga, tetapi tidak perlu ada pengotakan. Ini milik kita semua.
Sehingga bukan hanya FK yang jalan, fakultas yang lain juga bisa bersama-sama
support di dalamnya,” sambung Rektor Unair.
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Keberadaan Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga yang telah
melakukan bakti kemanusiaan di beberapa pulau terluar dan terpencil
sejak dioperasikan pada pertengahan 2017 lalu, menjadi salah satu
perwujudan Tri Dharma Universitas Airlangga. Karenanya, RST Ksatria
Airlangga diharapkan ke depannya bisa terus berlayar dan terus
melayani. Penegasan sekaligus harapan tersebut disampaikan Rektor
Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA.
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enurut rektor, sebagai perguruan tinggi, Unair memiliki tiga pilar
utama. Pertama yakni pengajaran yang meluluskan sarjana,
termasuk dokter. Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Dan
ketiga pengabdian kepada masyarakat. “Saya selalu sampaikan
kita punya tiga pilar utama. Ketiganya ini sama kokohnya, tidak boleh ada
yang besar dan ada yang kecil. Pada sisi yang lain, untuk aspek pengabdian
masyarakat, Unair bertumpu di FK di bidang kesehatan. RS Terapung ini
implementasi agar Tri Dharma perguruan tinggi bisa kita laksanakan dengan
sebaik-sebaiknya,” jelas Rektor Prof. Mohammad Nasih.
Karenanya, ketika kali pertama mengetahui gagasan pembuatan RST
Ksatria Airlangga ini, rektor langsung merespons positif. Di antaranya dengan
memberikan hibah untuk mesin kapal. Apalagi, Agus Hariyanto, dr., Sp.B yang
telah melakukan pelayanan dengan kapal kecil ke pulau-pulau di wilayah
Indonesia Timur dan menjadi inisiator awal RST Ksatria Airlangga, merupakan
teman se-angkatan Prof. Mohammad Nasih di Unair.
“Kami se-angkatan (angkatan '85) dan pada saat P4 juga satu grup. Jadi tidak
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yang menangani,” jelas Rektor Unair.
Prof. Mohammad Nasih bahkan mendukung agar ke depannya, RST Ksatria
Airlangga memiliki “adik”. Selain karena faktor kebutuhan pelayanan yang
memang mengharuskan memiliki lebih dari satu kapal, dia juga berharap
kapal kedua nanti bisa lebih bagus. Menurut rektor, RST Ksatria Airlangga bisa
menjadi pelajaran bila ingin membuat kapal rumah sakit lagi agar lebih baik.
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Lombok dan Palu.
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koordinasikan dan kita coba cari jalan keluar bersama-sama. Yang terpenting
lagi, pengelolaannya harus lebih baik. Meskipun ini ada di bawah yayasan, di
dalamnya ada Airlangga, tetapi tidak perlu ada pengotakan. Ini milik kita semua.
Sehingga bukan hanya FK yang jalan, fakultas yang lain juga bisa bersama-sama
support di dalamnya,” sambung Rektor Unair.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: TAUFIK E HIDAYAT

2018

EDISI KHUSUS

13

A N AT O M I
PROFIL

Drs. Ec. Hariyanto Basoeni

Pentingnya Bersinergi
Dalam Wujudkan Mimpi

Terwujudnya kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga dari sebuah gagasan menjadi seperti sekarang,
membutuhkan proses panjang. Sebuah proses panjang yang melibatkan peran aktif dari keluarga besar
Universitas Airlangga. Terutama para alumni Unversitas Airlangga. Tanpa adanya sumbangsih dari alumni,
sulit membayangkan gagasan mulai ini bisa terealisir dalam waktu cukup singkat.

K

etua Umum Pimpinan Pusat
Ikatan Alumni Universitas
Airlangga (PP IKA-UA) untuk
periode 2017-2021, Drs. Ec.
Haryanto Basoeni menyampaikan, ideide brilian kapal RST Ksatria Airlangga
ini pada awalnya memang berasal dari
para dokter alumni Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga (FKUA).
Menurutnya, di akhir tahun 2016 silam,
IKA UA membentuk grup diskusi dari
berbagai bidang seperti kedokteran,
farmasi, ekonomi, hukum dan sosial.
Ide-ide yang muncul lantas digodok.
“Waktu itu, menurut saya, yang
menarik dan harus dikembangkan
adalah ide brilian dari dokter-dokter.
Salah satunya dokter Agus Hariyanto.
Mas Poedjo (Dr. Poedjo Hartono, dr.,
Sp.OG(K), selaku Ketua IKA FKUA),
waktu itu sudah memperlihatkan gambar
kapal untuk di daerah terpencil yang
kasihan masyarakatnya kurang fasilitas
kesehatan,” ujar Haryanto Basoeni.
Menurut Haryanto, gagasan
tersebut lantas coba untuk diwujudkan.
Namun, tidak mudah. Dia masih ingat,
ketika bertanya kepada dokter Poedjo
perihal perkembangan (pembuatan
kapal), jawaban yang muncul adalah
biayanya kemungkinan butuh 2 miliar.
Sementara, selama delapan bulan
sejak rencana itu muncul, dana yang
terkumpul baru 400 juta.
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“Saya lalu bilang, “aku siji”
(satu miliar). Maksud saya supaya
itu (kapalnya) segera jadi. Karena
saya tahu, untuk pekerjaan bidang
seperti ini, itu nggak semua orang
senang untuk memberi (dalam jumlah)
banyak,” jelas Haryanto.
Pria yang sebelumnya pernah
menjabat Ketua Alumni Fakultas
Ekonomi Unair ini kemudian bercerita
ke Rektor Universitas Airlangga (Prof.
Muhammad Nasih, S.E., M.T., Ak.,
CMA.) perihal gagasan kapal rumah
sakit tersebut. Menurut Haryanto, cerita
tersebut lantas direspons oleh rektor
dengan ikut menyumbang untuk mesin
kapal. “Saya juga cerita ke pak rektor.
Pak rektor mau memberikan hibah
supaya tidak terkait institusi. Hibah
untuk engine-nya (senilai) 650 juta. Ya
wes jadi, kalau 1 miliar ditambah 650
juta kan tinggal sedikit,” kenangnya.
Berkat dukungan dari “tokoh-tokoh
utama” di Unair tersebut, realisasi
kapal RST Ksatria Airlangga tidak butuh
waktu terlalu lama. Menurut Haryanto,
masing-masing alumni Unair sejatinya
memiliki potensi. Namun, agar potensi
itu bisa menjadi kekuatan, butuh
sebuah kolaborasi.
“Saya melihat sebagai ketua
alumni, potensi ini kalau sendirisendiri memang bisa, tapi tidak bisa
cepat. Ide mulai dari teman-teman FK,

tetapi untuk dapat bantuan apalagi
barangnya belum ada, tidak mudah.
Potensi teman-teman FK itu terus saya
support. Kita memang untuk berbuat
sesuatu harus bersinergi, harus
berkolaborasi kalau ingin cepat. Saya
ini cuma penggembira,” jelas pria
yang juga pengusaha ini.
Sejauh ini, Haryanto menilai
kapal RST Ksatria Airlangga telah
beroperasi sesuai dengan semangat
untuk menolong orang-orang yang
membutuhkan pertolongan. Tidak
hanya di daerah-daerah terpencil,
tetapi juga ke daerah-daerah yang
membutuhkan bantuan karena
mengalami bencana seperti Lombok
dan Palu. “Saya juga salut dengan
dokter-dokter yang guyub dan punya
niat yang sama, niat yang mulia untuk
menolong,” sambung dia.
Ke depan, Haryanto berharap kapal
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga
(RST KA) bisa segera memiliki “adik”
alias kapal kedua. Dia mengaku sudah
dikontak oleh Ketua IKA UA di Jakarta
terkait ikhtiar merealisasi harapan
tersebut. “Mudah-mudahan ada
“adiknya” yang Insya Allah lebih bagus.
Mudah-mudahan tidak lama lagi,”
sambung bapak dua anak ini.
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Drs. Ec. Hariyanto Basoeni
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Dalam Wujudkan Mimpi
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banyak,” jelas Haryanto.
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kapal. “Saya juga cerita ke pak rektor.
Pak rektor mau memberikan hibah
supaya tidak terkait institusi. Hibah
untuk engine-nya (senilai) 650 juta. Ya
wes jadi, kalau 1 miliar ditambah 650
juta kan tinggal sedikit,” kenangnya.
Berkat dukungan dari “tokoh-tokoh
utama” di Unair tersebut, realisasi
kapal RST Ksatria Airlangga tidak butuh
waktu terlalu lama. Menurut Haryanto,
masing-masing alumni Unair sejatinya
memiliki potensi. Namun, agar potensi
itu bisa menjadi kekuatan, butuh
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“Saya melihat sebagai ketua
alumni, potensi ini kalau sendirisendiri memang bisa, tapi tidak bisa
cepat. Ide mulai dari teman-teman FK,

tetapi untuk dapat bantuan apalagi
barangnya belum ada, tidak mudah.
Potensi teman-teman FK itu terus saya
support. Kita memang untuk berbuat
sesuatu harus bersinergi, harus
berkolaborasi kalau ingin cepat. Saya
ini cuma penggembira,” jelas pria
yang juga pengusaha ini.
Sejauh ini, Haryanto menilai
kapal RST Ksatria Airlangga telah
beroperasi sesuai dengan semangat
untuk menolong orang-orang yang
membutuhkan pertolongan. Tidak
hanya di daerah-daerah terpencil,
tetapi juga ke daerah-daerah yang
membutuhkan bantuan karena
mengalami bencana seperti Lombok
dan Palu. “Saya juga salut dengan
dokter-dokter yang guyub dan punya
niat yang sama, niat yang mulia untuk
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Dr. H. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG(K)

Bekerja dengan Hati
Terwujudnya ‘mimpi’ memiliki sebuah kapal rumah sakit tidak semudah membalik telapak tangan.
Ada perjuangan panjang sebelum Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga berwujud seperti
sekarang. Dari proses pembuatan kapal di Makassar, pendirian Yayasan Ksatria Medika Airlangga,
menjaring dana, hingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau
terpencil yang tentu saja melibatkan banyak tenaga kesehatan.

D

an, tidak mungkin kesemua proses itu bisa berjalan
“smooth” bila tidak ada sosok yang bisa menguatkan
dan menenangkan. Sebagai ketua Ikatan Alumni
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (IKA FK
Unair), Dr. H. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG(K) termasuk salah satu
senior yang memiliki kontribusi penting dalam ikhtiar merealisasi
gagasan RST Ksatria Airlangga menjadi seperti sekarang.
Menurut dokter Poedjo, para alumni FK Unair memiliki
banyak potensi selain di bidang kedokteran. Semisal ada
alumni yang sukses di bidang wirausaha, ada juga yang punya
kemampuan menulis dan mendesain sehingga kemudian
terpikirkan untuk membuat majalah populer non ilmiah (Majalah
Dokter) yang mengulas dokter sebagai human.
“Saya masih ketua alumni FK, saya memotivasi dan
mengajak orang-orang (alumni dan non alumni) yang
potensinya dan sifatnya macam-macam itu. Teman-teman
ini luar biasa potensinya. Saya berusaha menjadi mediator.
Istilahnya “ngemong”. Saya bisa “ngemong” karena termasuk
tua,” ujar dokter Poedjo.
Salah satu wujud peran dokter Poedjo sebagai mediator
adalah cara pendekatan yang dia sampaikan kepada pihak
fakultas dan universitas dalam upaya merangkul para alumni
untuk ikut terlibat dalam merealisasi terwujudnya RST Ksatria
Airlangga dan juga berkegiatan seperti sekarang. Untuk
melibatkan alumni, dia berharap agar diutamakan pendekatan
yang memberi perhatian kepada alumni, tidak hanya meminta.
“Suatu saat alumni bangga dengan almameter. Dan saking
bangganya mereka akan rela (ikut) ngurusi (RST Ksatria
Airlangga),” terang dokter Poedjo.
Menurut dokter Peodjo, keberadaan RST Ksatria Airlangga
bisa memotivasi para alumni untuk berusaha menjadi
dokter yang lebih baik. RST Ksatria Airlangga bisa menjadi
kesempatan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik bagi masyarakat di
pulau-pulau terpencil dan terluar. Bahasanya dokter Poedjo,
“excelent with morality”. Sebab, menurutnya, untuk menjadi
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pintar bisa ditempuh dengan banyak cara. Namun, bila tidak
ada moral yang kuat, pintar tidak akan memberikan banyak
kemanfaatan.
“Yang luar biasa, semua bekerja dengan hati. Tidak ada
satupun yang berpikir ingin mencari sesuatu dari (RST Ksatria
Airlangga) ini, atau ingin mencari tenar, uang. Jadi betul-betul
tulus, serius penuh kesungguhan, penuh keikhlasan. Bahkan,
grup mata itu membawa alat sendiri. Banyak sekali temanteman yang memberikan respons dan ini luar biasa, tidak
terpikirkan,” sebut dokter Poedjo.
Ke depannya, dokter Poedjo berharap, kapal ini tidak hanya
fokus dalam bidang kesehatan. Bahwa RST Ksatria Airlangga
tidak datang ke pulau-pulau hanya untuk menyelesaikan masalah
kesehatannya saja. Tetapi juga ada sesuatu yang ditinggalkan.
Semisal di Pulau Bawean, imbas dari bakti sosial RST KA di sana,
RSUD Umar Masud yang awalnya belum beroperasi, bisa mulai
beroperasi dan ditempati dokter spesialis. Selain tentunya
mengajak serta “stake holder” lain seperti Fakultas Kesehatan
Masyarakat.
“Kami berusaha ke wilayah tidak hanya mengobati. Kita
berharap, ada “stake holder” yang melihat potensi wilayahnya.
Misalkan ada yang potensial perdagangan ikan, peternakan,
mungkin bisa diajari pengembangannya. Mimpinya seperti itu.
Intinya masyarakat di sana kaya, tetapi kekayaan itu diambil
orang lain, mereka tetap hanya menjadi pekerja yang penting
bisa makan,” sambung dokter yang juga pengurus Yayasan
Ksatria Medika Airlangga ini.
Dokter Poedjo juga mencoba berpikir jangka panjang.
Bahwa RST Ksatria Airlangga selain melakukan pelayanan
kesehatan, juga melakukan penelitian dan pendidikan
kepada para penerus. “Ke depan, kami akan melakukan
itu, semoga sustainable-nya terjaga. Regenerasi juga kami
siapkan sehingga tidak hanya bisa membuat tetapi juga bisa
me-maintain,” harap dia.
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pintar bisa ditempuh dengan banyak cara. Namun, bila tidak
ada moral yang kuat, pintar tidak akan memberikan banyak
kemanfaatan.
“Yang luar biasa, semua bekerja dengan hati. Tidak ada
satupun yang berpikir ingin mencari sesuatu dari (RST Ksatria
Airlangga) ini, atau ingin mencari tenar, uang. Jadi betul-betul
tulus, serius penuh kesungguhan, penuh keikhlasan. Bahkan,
grup mata itu membawa alat sendiri. Banyak sekali temanteman yang memberikan respons dan ini luar biasa, tidak
terpikirkan,” sebut dokter Poedjo.
Ke depannya, dokter Poedjo berharap, kapal ini tidak hanya
fokus dalam bidang kesehatan. Bahwa RST Ksatria Airlangga
tidak datang ke pulau-pulau hanya untuk menyelesaikan masalah
kesehatannya saja. Tetapi juga ada sesuatu yang ditinggalkan.
Semisal di Pulau Bawean, imbas dari bakti sosial RST KA di sana,
RSUD Umar Masud yang awalnya belum beroperasi, bisa mulai
beroperasi dan ditempati dokter spesialis. Selain tentunya
mengajak serta “stake holder” lain seperti Fakultas Kesehatan
Masyarakat.
“Kami berusaha ke wilayah tidak hanya mengobati. Kita
berharap, ada “stake holder” yang melihat potensi wilayahnya.
Misalkan ada yang potensial perdagangan ikan, peternakan,
mungkin bisa diajari pengembangannya. Mimpinya seperti itu.
Intinya masyarakat di sana kaya, tetapi kekayaan itu diambil
orang lain, mereka tetap hanya menjadi pekerja yang penting
bisa makan,” sambung dokter yang juga pengurus Yayasan
Ksatria Medika Airlangga ini.
Dokter Poedjo juga mencoba berpikir jangka panjang.
Bahwa RST Ksatria Airlangga selain melakukan pelayanan
kesehatan, juga melakukan penelitian dan pendidikan
kepada para penerus. “Ke depan, kami akan melakukan
itu, semoga sustainable-nya terjaga. Regenerasi juga kami
siapkan sehingga tidak hanya bisa membuat tetapi juga bisa
me-maintain,” harap dia.
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Lahir dan besar di Martapura, Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan membuat
Dr. Christrijogo Sumartono, dr., Sp.An.KAR
akrab dengan perairan sejak kecil. Martapura
merupakan kota yang berada di tepi
sungai Martapura. Karenanya, tidak
mengherankan bila dokter Christrijogo
terbiasa dengan perairan.
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Dr. Christrijogo Sumartono W., dr., Sp.An.KAR
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amun, bukan kerinduan pada
kenangan masa lalu itu yang
membuat dr. Christrijogo
antusias untuk ikut terlibat
dalam kegiatan Rumah Sakit Terapung
(RST) Ksatria Airlangga. Semangatnya
satu, ikut membantu pemerintah untuk
menuntaskan masalah kesehatan di
kepulauan yang selama ini belum
terselesaikan. Semangatnya untuk
mengabdi kepada masyarakat, menurun
dari semangat para guru dan pendiri
departemen Anestesi dan Reanimasi
yang sangat dihormatinya.
“Yang memotivasi saya adalah
semangat para guru dan pendiri
departemen kami. Seperti Prof.
Kariyadi, Prof. Herlin, Prof. Siti, Prof.
Kushartono, Prof. Edy, dan lain-lain,”
ujar dokter Christrijogo.
Berbekal semangat itu, dokter
Christrijogo bertekad bulat untuk
mengoptimalkan perannya di RST
Ksatria Airlangga. Dari mulai proses
penggalangan dana di awal-awal
pembuatan kapal, hingga aktif dalam
kegiatan bakti sosial pelayanan
kesehatan di pulau-pulau terpencil
dan terluar. Bahkan, di Yayasan Ksatria
Medika Airlangga, dia dipercaya
sebagai ketua yayasan.
“Di yayasan, kami menjembatani
agar kapal ini tetap berjalan tanpa
masalah pendanaan. Adapun tugas
pokoknya membangun jaringan dengan

yang punya dana, lalu bikin MoU agar
bisa bekerja sama dengan perusahaan/
pemodal yang menyisihkan CSR untuk
rumah sakit ini,” jelasnya.
Terkait keaktifannya terlibat
dalam pelayanan kesehatan yang
komprehensif demi menghadirkan
perubahan dan kemajuan, khususnya
di bidang pelayanan kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat sebagai
wujud kehadiran negara di daerah
tertinggal, perbatasan dan kepulauan
yang menjadi salah satu misi dari RST
Ksatria Airlangga, dokter Christrijogo
mengaku bukan aktivitas baru baginya.
Sebelumnya, dia telah beberapa kali
bekerja dan mengabdi di daerahdaerah terpencil. “Sebelumnya, saya
bekerja di daerah Jambi, Maluku
Utara, serta tugas-tugas pendidikan.
Saya berkeliling hampir ke seluruh
Indonesia,” ujarnya.
Menurut dokter Chris, selama
ini, pelayanan kesehatan di pulaupulau terpencil memang sudah ada.
Namun, pelayanan kesehatan tersebut
sangat terbatas karena terganggu
dengan nuansa cuaca, transportasi dan
ekonomi. Merujuk pada fenomena itu,
peran RST Ksatria Airlangga sangat
penting dalam mengatasi masalah
pelayanan kesehatan di pulau-pulau
terpencil dan terluar.
Tanpa ada inisiatif untuk turun
melakukan pelayanan kesehatan
seperti yang telah digagas oleh para
alumni FK Unair, benang kusut masalah
pelayanan kesehatan di pulau-pulau
tersebut akan terus tak terurai.
Menurut dokter Chris, gagasan yang
dijalankan sebenarnya sederhana.
Yakni, membuat kapal yang didesain
seperti rumah sakit yang bentuknya
sederhana saja. Kapal tersebut
digerakkan ke pulau yang dituju. Kalau
ombak sedang besar, kapal mendarat
di situ dan bila tenang akan berlanjut
ke pulau lain lagi.
“Kalau tidak ada pemikiran bahwa
pulau-pulau ini adalah milik kita
bersama dan ada rasa ikut mempunyai,
pelayanan di sana akan selamanya
tertinggal. Idenya betul-betul ingin
membantu pemerintah. Kami ingin
bantu pemerintah agar masalah
kesehatan di pulau itu tuntas. Kami
tidak hanya berteori diatas kertas,”
sambung dia.
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kepulauan yang selama ini belum
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tertinggal, perbatasan dan kepulauan
yang menjadi salah satu misi dari RST
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mengaku bukan aktivitas baru baginya.
Sebelumnya, dia telah beberapa kali
bekerja dan mengabdi di daerahdaerah terpencil. “Sebelumnya, saya
bekerja di daerah Jambi, Maluku
Utara, serta tugas-tugas pendidikan.
Saya berkeliling hampir ke seluruh
Indonesia,” ujarnya.
Menurut dokter Chris, selama
ini, pelayanan kesehatan di pulaupulau terpencil memang sudah ada.
Namun, pelayanan kesehatan tersebut
sangat terbatas karena terganggu
dengan nuansa cuaca, transportasi dan
ekonomi. Merujuk pada fenomena itu,
peran RST Ksatria Airlangga sangat
penting dalam mengatasi masalah
pelayanan kesehatan di pulau-pulau
terpencil dan terluar.
Tanpa ada inisiatif untuk turun
melakukan pelayanan kesehatan
seperti yang telah digagas oleh para
alumni FK Unair, benang kusut masalah
pelayanan kesehatan di pulau-pulau
tersebut akan terus tak terurai.
Menurut dokter Chris, gagasan yang
dijalankan sebenarnya sederhana.
Yakni, membuat kapal yang didesain
seperti rumah sakit yang bentuknya
sederhana saja. Kapal tersebut
digerakkan ke pulau yang dituju. Kalau
ombak sedang besar, kapal mendarat
di situ dan bila tenang akan berlanjut
ke pulau lain lagi.
“Kalau tidak ada pemikiran bahwa
pulau-pulau ini adalah milik kita
bersama dan ada rasa ikut mempunyai,
pelayanan di sana akan selamanya
tertinggal. Idenya betul-betul ingin
membantu pemerintah. Kami ingin
bantu pemerintah agar masalah
kesehatan di pulau itu tuntas. Kami
tidak hanya berteori diatas kertas,”
sambung dia.
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Ide Mulia yang Lahir

dari Pengalaman Mengabdi
Lahirnya kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga berawal dari ide mulia yang dilandasi cinta
pada sesama masyarakat Indonesia. Ide mulia untuk mengabdikan ilmu dan tenaga untuk berbagi
kesejahteraan di pulau-pulau terpencil dan terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ide yang menjadi mimpi yang tak kan terwujud bila Agus Hariyanto, dr., Sp.B,
sang pemilik ide tidak membagikan mimpinya pada sahabat-sahabat sehatinya.

M

impi itu adalah memiliki kapal rumah sakit yang bisa melakukan tidak saja pelayanan kesehatan di
pulau-pulau terpencil dan terluar di Indonesia, namun juga mencarikan solusi bagi permasalahan yang
ada disana. Ide tersebut muncul dari pengalaman dan kegigihan dalam mengabdi di pulau-pulau
yang masyarakatnya kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan tingkat kesejahteraannya
jauh dari yang bisa dibayangkan.
Saat terpilih menjadi dokter berprestasi dalam peringatan satu abad Pendidikan Dokter di Surabaya, dokter
yang telah mengabdikan diri sebagai tenaga medis di daerah terpencil dan perbatasan mulai Ambon, Pulau
Seram dan Maluku sejak tahun 1994 ini – merasa rikuh dengan penghargaan yang menurutnya bukan untuk
dirinya. “Saat itu kami berupaya datang ke desa-desa itu lebih sering, bukan karena merasa sok dibutuhkan, tapi
kenikmatan bisa bergaul dengan masyarakat dan melihat sesuatu yang baru membuat ketagihan dan akhirnya
keterusan. Setelah tiga tahun mengabdi, bersyukur dikasih kesempatan sekolah lagi untuk jadi dokter bedah.
Begitu selesai sekolah bedah, saya segera balik lagi ke sana untuk kembali melakukan pelayanan, yang menjadi
lebih komprehensif karena tambahan ilmu dari pendidikan dokter bedah” ujarnya.
Saat kembali ke Maluku sebagai dokter bedah pada 2006, dokter Agus kembali menyusuri lautan dan
mendatangi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang tersebar di sana dengan menaiki speedboat sewaan
bersama tim dokter yang diberi nama Sailing Medical Service (SMS).
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Selain mengangkut para dokter, SMS
juga membawa peralatan kesehatan yang
cukup berat. Bila tiba di pulau yang dituju,
mereka lantas membongkar pasang
alat tersebut. Dalam pelayaran perdana
satu dekade silam, mereka menangani
30-an kasus dan berhasil menyelesaikan
tindakan pembedahan hernia, hydrocele,
tumor jinak, dan katarak.
Maluku memang memiliki rumah
sakit, namun, masyarakat yang
tinggal di kawasan kepulauan sulit
menjangkaunya karena terkendala
transportasi dengan kondisi laut yang
bergelombang besar. Selain itu, juga
ongkos transportasinya mahal. “Waktu
itu saya ingin sekali dapat meperluas
wilayah pelayanan, tak hanya sebatas
Maluku dan sekitarnya, tetapi seluruh
Indonesia. Keinginan itu disambut
oleh teman di RS Tulehu tempat dulu
saya bekerja, dengan sama-sama
berkomitmen untuk membuat sebuah
kapal rumah sakit. Komitmen tersebut
berujung pada disetujuinya tender
pembuatan kapal. Namun sayang sekali
persetujuan itu kemudian dibatalkan,”
kenang dokter Agus penuh kekecewaan.
Saat masih dirundung rasa kecewa,
dokter Agus mendapat undangan
untuk menjadi salah satu tokoh inspiratif
yang akan ditampilkan dalam Majalah
Dokter, majalah non ilmiah yang dikelola
oleh para alumni Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga. Majalah ini
khususnya mengangkat permasalahan
dan keseharian dokter sebagai
manusia biasa dengan tema yang
berbeda-beda di setiap edisi.
Dari hasil wawancara yang saat itu
dilakukan oleh Dwirani Rosmala Pratiwi,
dr., Sp.B., salah seorang redaksi Majalah
Dokter yang juga kakak kelasnya saat
menjalankan pendidikan spesialis bedah,
ide untuk membuat kapal rumah sakit
itu lantas sampai pada alumni lain yang
sehati dan kemudian menjadi sahabatsahabatnya dalam mewujudkan mimpi
memiliki kapal rumah sakit. Bahkan,
melalui beberapa pertemuan dengan
dokter Wiwien, panggilan Dwirani
Rosmala Pratiwi, dr., Sp.B., Evy Ervianti,
dr., Sp.KK(K) pimpinan redaksi Majalah
Dokter, Heru Purnomo, dr., seorang
kakak kelas yang lama bersahabat
dengannya, Herni Suprapti, dr., dan
Gadis Meinarsari, dr., MSc., sahabat satu
angkatan di Fakultas Kedokteran yang
saat ini menjabat di bagian pendidikan
Fakultas Kedokteran Universtas
Airlangga, visi dan misi untuk menjadikan
kapal rumah sakit itu sebagai sarana bagi
para alumni Universitas Airlangga dari
seluruh Fakultas untuk mengabdikan

ilmunya pada masyarakat khususnya di
kepulauan terluar dan terpencil akhirnya
sampai pada Dekan Fakultas Kedokteran
dan Rektor Universitas Airlangga.
Respons dari para petinggi Universitas
Airlangga sangat positif sehingga
akhirnya ide yang menjadi mimpi itu
mendapatkan jalan untuk terwujud.
Agar ide membangun kapal rumah
sakit yang mempunyai visi mulia itu
menjadi sebuah karya nyata maka
dengan dukungan Rektor Universitas
Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih,
SE., MT., Ak., CMA, Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga,
Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U(K), Prof. Dr.
Paul Tahalele, dr., Sp.B(K) TKV yang
saat itu menjabat sebagai Kepala
Departemen/SMF Bedah RSUD Dr.
Soetomo dan Hariyanto, SE ketua
Ikatan Alumni Universitas Airlangga
dan Dr. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG(K)
Onk., ketua Ikatan Alumni Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga,
digelar simposium bertajuk Adventure
and Remote Medicine di Aula
FK Universitas Airlangga pada 15
November 2016 yang menjadi ajang
sharing pengalaman bagi dokter-dokter
yang pernah melakukan pengabdian di
pulau terluar dan memperkenalkan ide
pembuatan kapal rumah sakit kepada
para alumni dan stake holder yang
diharapkan terlibat khususnya dalam hal
pendanaan, mengingat besarnya dana
yang dibutuhkan untuk mewujudkan
mimpi dan menjaga agar mimpi itu
tetap berjalan dengan langgeng.
Ketua Ikatan Alumni (IKA) FKUA,
Dr. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG(K)
Onk., berkisah “Setelah mendengar
cerita pengabdian dokter Agus, kami
langsung merencanakan sebuah
seminar, kami ingin buat sendiri
kapal rumah sakit itu. Dalam seminar
itu diundang stake holder yang
berpengalaman berkecimpung di situ,
juga insinyur perkapalan, dan temanteman dari kementerian kesehatan.
Dari hasil seminar tersebut, kami lalu
nekad membuat kapal rumah sakit.
Bagaimana selanjutnya, waktu itu belum
punya bayangan. Pokoknya bikin dulu,
biayanya diupayakan dengan urunan,”
kenang dokter Poedjo.
Dukungan dari ketua alumni FKUA
tersebut membuat tekad membangun
kapal rumah sakit secara mandiri makin
kuat. Meski, tidak semua alumni FKUA
mendukung rencana tersebut. Ada
beberapa alumni yang apriori dan
meragukan bila rencana memiliki kapal
rumah sakit itu bisa terwujud. Apalagi,
membuat kapal rumah sakit membutuhkan

dana besar, selain tidak mudah menjaga
sustainable kegiatan operasionalnya.
Dari serunya semangat membangun
kapal rumah sakit akhirnya jargon
“Airlangga Mengarungi Samudra
Menyelamatkan Anak Bangsa” tiba
tiba muncul dari tangan dokter Gadis,
”Jargon itu yang membakar kami.
Sehingga kami nekad jalan terus
meski diragukan banyak pihak keberhasilannya,” timpal dokter Evy Ervianti.
Suwaspodo Henry Wibowo, dr.,
Sp.And., MARS., salah satu kakak kelas
yang sedari awal juga mendukung ide
ini, menambahkan bahwa memang
sempat muncul perbedaan sudut
pandang dari para alumni dalam
menganggapi ide ini. “Ada yang
menganggap ide tersebut merupakan
ranahnya pemerintah. Termasuk
pengalaman mereka-mereka yang
sebelumnya kesulitan mengoperasikan
kapal untuk pelayanan kesehatan di
tempat tugasnya dulu. Tapi pengalaman
mereka itu justru kami ambil dan menjadi
catatan bagi kami untuk melangkah
maju. Apalagi ada dukungan dari ketua
alumni bahwa ide ini bagus. Jadi kenapa
nggak kita jalankan?,” ujar dokter Henry.
Menurut dokter Henry, dirinya
juga melihat bahwa proposal yang
dibuat dokter Agus bagus secara
jangka panjang. Karena selain
melakukan pelayanan, dengan kapal
rumah sakit para alumni juga dapat
melakukan penelitian sampai turut
mengembangkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat yang akan
dikunjunginya kelak. Karenanya,
proposal itu lalu diseminarkan. “Kami
sempurnakan dan memberikannya
kepada beberapa departemen di
lingkungan Universitas Airlangga
dan Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga. Banyak orang yang kagum
dan mendukung, sehingga kami semakin
yakin hasilnya akan bagus dan berpikir
ini dapat diwujudkan secara riil. Kami lalu
memulainya dengan menyebarluaskan
ide ini di kalangan teman-teman sendiri
dan sambutannya diluar dugaan – sangat
antusias,” jelas dokter Henry.
Akhirnya dengan segala suka
dukanya Rumah Sakit Terapung Ksatria
Airlangga saat ini telah lahir dan berusia
hampir setahun. Semoga cita-cita yang
digantungkan pada saat pembuatannya
dapat tercapai dan kapal ini betul-betul
dapat memberikan kontribusi dalam
upaya meratanya kehidupan yang
sejahtera di seluruh wilayah NKRI. Aamiin.
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Ide Mulia yang Lahir

dari Pengalaman Mengabdi
Lahirnya kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga berawal dari ide mulia yang dilandasi cinta
pada sesama masyarakat Indonesia. Ide mulia untuk mengabdikan ilmu dan tenaga untuk berbagi
kesejahteraan di pulau-pulau terpencil dan terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ide yang menjadi mimpi yang tak kan terwujud bila Agus Hariyanto, dr., Sp.B,
sang pemilik ide tidak membagikan mimpinya pada sahabat-sahabat sehatinya.

M

impi itu adalah memiliki kapal rumah sakit yang bisa melakukan tidak saja pelayanan kesehatan di
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ada disana. Ide tersebut muncul dari pengalaman dan kegigihan dalam mengabdi di pulau-pulau
yang masyarakatnya kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan tingkat kesejahteraannya
jauh dari yang bisa dibayangkan.
Saat terpilih menjadi dokter berprestasi dalam peringatan satu abad Pendidikan Dokter di Surabaya, dokter
yang telah mengabdikan diri sebagai tenaga medis di daerah terpencil dan perbatasan mulai Ambon, Pulau
Seram dan Maluku sejak tahun 1994 ini – merasa rikuh dengan penghargaan yang menurutnya bukan untuk
dirinya. “Saat itu kami berupaya datang ke desa-desa itu lebih sering, bukan karena merasa sok dibutuhkan, tapi
kenikmatan bisa bergaul dengan masyarakat dan melihat sesuatu yang baru membuat ketagihan dan akhirnya
keterusan. Setelah tiga tahun mengabdi, bersyukur dikasih kesempatan sekolah lagi untuk jadi dokter bedah.
Begitu selesai sekolah bedah, saya segera balik lagi ke sana untuk kembali melakukan pelayanan, yang menjadi
lebih komprehensif karena tambahan ilmu dari pendidikan dokter bedah” ujarnya.
Saat kembali ke Maluku sebagai dokter bedah pada 2006, dokter Agus kembali menyusuri lautan dan
mendatangi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang tersebar di sana dengan menaiki speedboat sewaan
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Selain mengangkut para dokter, SMS
juga membawa peralatan kesehatan yang
cukup berat. Bila tiba di pulau yang dituju,
mereka lantas membongkar pasang
alat tersebut. Dalam pelayaran perdana
satu dekade silam, mereka menangani
30-an kasus dan berhasil menyelesaikan
tindakan pembedahan hernia, hydrocele,
tumor jinak, dan katarak.
Maluku memang memiliki rumah
sakit, namun, masyarakat yang
tinggal di kawasan kepulauan sulit
menjangkaunya karena terkendala
transportasi dengan kondisi laut yang
bergelombang besar. Selain itu, juga
ongkos transportasinya mahal. “Waktu
itu saya ingin sekali dapat meperluas
wilayah pelayanan, tak hanya sebatas
Maluku dan sekitarnya, tetapi seluruh
Indonesia. Keinginan itu disambut
oleh teman di RS Tulehu tempat dulu
saya bekerja, dengan sama-sama
berkomitmen untuk membuat sebuah
kapal rumah sakit. Komitmen tersebut
berujung pada disetujuinya tender
pembuatan kapal. Namun sayang sekali
persetujuan itu kemudian dibatalkan,”
kenang dokter Agus penuh kekecewaan.
Saat masih dirundung rasa kecewa,
dokter Agus mendapat undangan
untuk menjadi salah satu tokoh inspiratif
yang akan ditampilkan dalam Majalah
Dokter, majalah non ilmiah yang dikelola
oleh para alumni Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga. Majalah ini
khususnya mengangkat permasalahan
dan keseharian dokter sebagai
manusia biasa dengan tema yang
berbeda-beda di setiap edisi.
Dari hasil wawancara yang saat itu
dilakukan oleh Dwirani Rosmala Pratiwi,
dr., Sp.B., salah seorang redaksi Majalah
Dokter yang juga kakak kelasnya saat
menjalankan pendidikan spesialis bedah,
ide untuk membuat kapal rumah sakit
itu lantas sampai pada alumni lain yang
sehati dan kemudian menjadi sahabatsahabatnya dalam mewujudkan mimpi
memiliki kapal rumah sakit. Bahkan,
melalui beberapa pertemuan dengan
dokter Wiwien, panggilan Dwirani
Rosmala Pratiwi, dr., Sp.B., Evy Ervianti,
dr., Sp.KK(K) pimpinan redaksi Majalah
Dokter, Heru Purnomo, dr., seorang
kakak kelas yang lama bersahabat
dengannya, Herni Suprapti, dr., dan
Gadis Meinarsari, dr., MSc., sahabat satu
angkatan di Fakultas Kedokteran yang
saat ini menjabat di bagian pendidikan
Fakultas Kedokteran Universtas
Airlangga, visi dan misi untuk menjadikan
kapal rumah sakit itu sebagai sarana bagi
para alumni Universitas Airlangga dari
seluruh Fakultas untuk mengabdikan

ilmunya pada masyarakat khususnya di
kepulauan terluar dan terpencil akhirnya
sampai pada Dekan Fakultas Kedokteran
dan Rektor Universitas Airlangga.
Respons dari para petinggi Universitas
Airlangga sangat positif sehingga
akhirnya ide yang menjadi mimpi itu
mendapatkan jalan untuk terwujud.
Agar ide membangun kapal rumah
sakit yang mempunyai visi mulia itu
menjadi sebuah karya nyata maka
dengan dukungan Rektor Universitas
Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih,
SE., MT., Ak., CMA, Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga,
Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U(K), Prof. Dr.
Paul Tahalele, dr., Sp.B(K) TKV yang
saat itu menjabat sebagai Kepala
Departemen/SMF Bedah RSUD Dr.
Soetomo dan Hariyanto, SE ketua
Ikatan Alumni Universitas Airlangga
dan Dr. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG(K)
Onk., ketua Ikatan Alumni Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga,
digelar simposium bertajuk Adventure
and Remote Medicine di Aula
FK Universitas Airlangga pada 15
November 2016 yang menjadi ajang
sharing pengalaman bagi dokter-dokter
yang pernah melakukan pengabdian di
pulau terluar dan memperkenalkan ide
pembuatan kapal rumah sakit kepada
para alumni dan stake holder yang
diharapkan terlibat khususnya dalam hal
pendanaan, mengingat besarnya dana
yang dibutuhkan untuk mewujudkan
mimpi dan menjaga agar mimpi itu
tetap berjalan dengan langgeng.
Ketua Ikatan Alumni (IKA) FKUA,
Dr. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG(K)
Onk., berkisah “Setelah mendengar
cerita pengabdian dokter Agus, kami
langsung merencanakan sebuah
seminar, kami ingin buat sendiri
kapal rumah sakit itu. Dalam seminar
itu diundang stake holder yang
berpengalaman berkecimpung di situ,
juga insinyur perkapalan, dan temanteman dari kementerian kesehatan.
Dari hasil seminar tersebut, kami lalu
nekad membuat kapal rumah sakit.
Bagaimana selanjutnya, waktu itu belum
punya bayangan. Pokoknya bikin dulu,
biayanya diupayakan dengan urunan,”
kenang dokter Poedjo.
Dukungan dari ketua alumni FKUA
tersebut membuat tekad membangun
kapal rumah sakit secara mandiri makin
kuat. Meski, tidak semua alumni FKUA
mendukung rencana tersebut. Ada
beberapa alumni yang apriori dan
meragukan bila rencana memiliki kapal
rumah sakit itu bisa terwujud. Apalagi,
membuat kapal rumah sakit membutuhkan

dana besar, selain tidak mudah menjaga
sustainable kegiatan operasionalnya.
Dari serunya semangat membangun
kapal rumah sakit akhirnya jargon
“Airlangga Mengarungi Samudra
Menyelamatkan Anak Bangsa” tiba
tiba muncul dari tangan dokter Gadis,
”Jargon itu yang membakar kami.
Sehingga kami nekad jalan terus
meski diragukan banyak pihak keberhasilannya,” timpal dokter Evy Ervianti.
Suwaspodo Henry Wibowo, dr.,
Sp.And., MARS., salah satu kakak kelas
yang sedari awal juga mendukung ide
ini, menambahkan bahwa memang
sempat muncul perbedaan sudut
pandang dari para alumni dalam
menganggapi ide ini. “Ada yang
menganggap ide tersebut merupakan
ranahnya pemerintah. Termasuk
pengalaman mereka-mereka yang
sebelumnya kesulitan mengoperasikan
kapal untuk pelayanan kesehatan di
tempat tugasnya dulu. Tapi pengalaman
mereka itu justru kami ambil dan menjadi
catatan bagi kami untuk melangkah
maju. Apalagi ada dukungan dari ketua
alumni bahwa ide ini bagus. Jadi kenapa
nggak kita jalankan?,” ujar dokter Henry.
Menurut dokter Henry, dirinya
juga melihat bahwa proposal yang
dibuat dokter Agus bagus secara
jangka panjang. Karena selain
melakukan pelayanan, dengan kapal
rumah sakit para alumni juga dapat
melakukan penelitian sampai turut
mengembangkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat yang akan
dikunjunginya kelak. Karenanya,
proposal itu lalu diseminarkan. “Kami
sempurnakan dan memberikannya
kepada beberapa departemen di
lingkungan Universitas Airlangga
dan Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga. Banyak orang yang kagum
dan mendukung, sehingga kami semakin
yakin hasilnya akan bagus dan berpikir
ini dapat diwujudkan secara riil. Kami lalu
memulainya dengan menyebarluaskan
ide ini di kalangan teman-teman sendiri
dan sambutannya diluar dugaan – sangat
antusias,” jelas dokter Henry.
Akhirnya dengan segala suka
dukanya Rumah Sakit Terapung Ksatria
Airlangga saat ini telah lahir dan berusia
hampir setahun. Semoga cita-cita yang
digantungkan pada saat pembuatannya
dapat tercapai dan kapal ini betul-betul
dapat memberikan kontribusi dalam
upaya meratanya kehidupan yang
sejahtera di seluruh wilayah NKRI. Aamiin.
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Drama Membangun Sebuah Mimpi
Sejak kali pertama “menyapa” lautan pada pertengahan tahun 2017 silam, Rumah Sakit Terapung
Ksatria Airlangga telah berhasil merealisasi semangat para alumni FKUA untuk “mengarungi
samudera menyelamatkan anak bangsa”. Kapal berukuran 25 meter (panjang ) dan 7 meter (lebar) ini
telah beberapa kali melakukan bakti sosial di pulau-pulau terpencil.

N

amun, meski gagah
mengarungi samudera,
selama proses pembuatannya
di Galesong, Kabupaten
Takalar, Sulawesi Selatan, ternyata
memunculkan banyak cerita. Bahkan,
diwarnai drama. Dari persoalan
mengumpulkan dana, hingga ketika
sudah waktunya dilayarkan ke laut.
Menurut Agus Hariyanto, dr.,
Sp.B, kesepakatan pembuatan kapal
ini sejatinya tidak rumit. Meski tidak
ada kontrak formal dengan pengrajin,
sekadar atas dasar salaman, tetapi
karena mau menjaga komitmen,
‘kekuatan’nya bisa lebih kuat. “Kita
nggak pakai kontrak, bikin saja.
Kalau kita punya uang dikirim. Saling
percaya. Ketika mulai dibuat pada
Mei 2016, kami memperkirakan bisa
selesai Februari, tetapi molor karena
keterbatasan dana sehingga kecepatan
kerja menurun. Baru dikirim ke
Surabaya, Agustus 2017,” kenang dia.
Di awal proses pembuatan kapal,
ketika dokter Agus menemui pengrajin
kapal pada Mei 2016, dia diminta
menyiapkan uang muka sebesar Rp 100
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juta. Waktu itu belum ada dana sesuai
besaran yang diminta. “Padahal, kalau
nggak terkumpul uang muka sampai
awal Desember 2016, pengrajinnya akan
membuatnya jadi kapal kargo yang deknya rata/lurus,” kenangnya.
Kendala dana memang sempat
menjadi persoalan utama dan sempat
berdampak pada berlarut-larutnya
pengerjaan proses pembuatan
kapal rumah sakit ini dari target
yang ditentukan. Lantas, dengan
kekompakan para alumni dan juga
mengandalkan koneksi keluarga
dan sahabat untuk diajak saweran,
permintaan uang muka 100 juta rupiah
itupun bisa dipenuhi. Dan, dalam proses
pengumpulan dana tersebut, berdiri
Yayasan Ksatria Medika Airlangga.
“Pasang surut (pembuatan) kapal ini
cukup lama dari target (penyelesaian)
karena masalah biaya. Dan sambutan
teman-teman luar biasa termasuk dari
non FK sampai kapal ini jadi,” ujar Ketua
Ikatan Alumni (IKA) FK Unair, Dr. Poedjo
Hartono, dr., Sp.OG(K).
Yang luar biasa, mereka yang ikut
peduli dalam mengatasi masalah

pendanaan pembuatan kapal RS
terapung ini tidak hanya berasal dari
FKUA maupun Unair. “Bahkan, ada yang
bukan Unair tetapi mereka luar biasa
untuk ikut membantu. Seperti Pak Amir
(bankir) dan juga rekan-rekannya yang
di Singapura. Itu bikin kami terharu
dan ‘mbrebes mili’,” ujar dokter Heru
Purnomo. Salah satu alumni yang
turut mendukung terwujudnya mimpi
pembuatan kapal RS.
Pembuatan kapal tersebut akhirnya
bisa selesai pada pertengahan tahun
2017. Namun, ketika kapal selesai
dibuat, bukan berarti masalahnya
selesai. Justru, sempat terjadi beberapa
‘drama’ ketika hendak melayarkan kapal
ini dari Makassar ke Surabaya.
Suwaspodo Henry Wibowo, dr.,
Sp.And., MARS., yang beberapa
kali datang ke lokasi pembuatan
kapal menceritakan, karena proses
penyelesaiannya molor dari target awal,
berdampak pada pelayaran kapal ini.
Menurutnya, kapal yang dibuat di muara
sungai ini selesai pada akhir juli 2017.
Sementara di sana, musim hujannya
sudah selesai di bulan Agustus. Karena

hujan mulai jarang, sungainya mulai
dangkal. Dan itu artinya tidak mudah
untuk membawa kapal tersebut ke laut.
“Dia dibuat di muara sungai tapi agak
ke dalam. Jaraknya ke laut sekitar 1 kilo
meteran tetapi sungainya berbelokbelok. Bila hujan air tinggi, kapal bisa
diluncurkan. Tapi ini sungai mulai
dangkal dan ini kapal terbesar yang
pernah dibuat di galangan ini. Jadinya
kapal terjebak di situ,” ujar dokter Henry.
Yang terjadi kemudian, sambung
dokter Henry, untuk ‘membuka jalan’
menuju ke laut, harus menggunakan
‘backhoe’ yang mengeruk sungai agar
kapal bisa jalan. Jalan majunya kapal
pun harus ditarik karena mesin tidak
bisa dihidupkan sebab sungainya
dangkal. “Butuh waktu 10 hari untuk
bisa membawa kapal ke laut. Apalagi,
ketika mengeruk sungai pas malam
hari, ‘backhoe’-nya ternyata menabrak
makam yang dikeramatkan. ‘Backhoe’nya sempat tidak boleh bergerak. Kami
lantas berusaha menyelesaikannya,”
sambung Sekretaris Yayasan Ksatria
Medika Airlangga ini.
Bahkan, ketika kapal sampai di laut,

masalah juga belum belum selesai.
Masih ada masalah lainnya. Karena
merupakan pengalaman pertama,
terlebih bagi dokter yang harus
“banting stir” mengurusi kapal, mereka
tersadar bahwa untuk melayarkan kapal
berukuran besar harus mendapatkan
izin terlebih dulu. “Ada masalah lainnya
setelah selesai. Kapal harus ada izin
berlayarnya. Jadinya harus mengurus
perizinan ke syahbandar. Di kantor
syahbandar pun belum semuanya
paham harus ngapain dan syaratnya
apa saja. Termasuk ketika sampai di
Surabaya mau disandarkan di mana,”
ujar dokter Heru.
Pada akhirnya, setelah tiba di
Surabaya, kapal yang masih ‘polosan’ ini
lalu dilengkapi interior dan fasilitasnya
untuk menjadi kapal rumah sakit.
Seperti yang telah direncanakan sejak
awal. Kapal jenis pinisi ini didesain
khusus. Tersusun atas tiga lantai,
kapal RS Terapung Kstaria Airlangga
memiliki ruangan nahkoda, kamar
perawatan, paska operasi, ruangan
penyimpanan obat, ruang sterilisasi,
serta ruang operasi yang sengaja

diletakkan di bagian paling bawah
demi kenyamanan dalam melakukan
operasi karena goncangannya paling
ringan. “Mengurus kapal ini seperti
merawat bayi sampai besar seperti
sekarang. Ketika baru dibangun, kami
gantian ke sana untuk melihat proses
pembuatannya, dan sesampainya
di Surabaya kita pun bersama-sama
menghiasnya agar siap dan nyaman
diajak berbakti nantinya,” ujar Dwirani
Rosmala Pratiwi, dr., Sp.B.
Menariknya, setelah melepas
karyanya itu ke lautan, Daeng Ampa
sang pembuat kapal RST bisa melihat
kembali RSTKA yang kini tampak
kokoh dan megah, ketika bersandar di
pelabuhan Galesong, Takalar, Selasa
(2/10), saat bersiap untuk melakukan
bakti menolong korban bencana di
Donggala Sulawesi Tengah. “Saya
tidak bisa melupakan kapal ini, tidak
seperti membuat kapal lainnya, kapal
ini punya sejarah,” ujarnya.
RSTKA dalam perjalanan ke
Donggala dari Alor, dia minta untuk
bersandar di pelabuhan Galesong
yang merupakan “tanah kelahiran
RSTKA.” Selain mengisi BBM dan
logistik, dia ingin melihat keadaan
kapal hasil karyanya. “Karena memiliki
ikatan emosional saya sampai ingat
tanggal dan bulan pertama kalinya
badan kapal diturunkan dan lambung
kapal menyentuh air,” ujar pria yang
dalam kariernya selama 20 tahun lebih
sudah menghasilkan ratusan kapal dan
perahu ini, terharu.
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selama proses pembuatannya
di Galesong, Kabupaten
Takalar, Sulawesi Selatan, ternyata
memunculkan banyak cerita. Bahkan,
diwarnai drama. Dari persoalan
mengumpulkan dana, hingga ketika
sudah waktunya dilayarkan ke laut.
Menurut Agus Hariyanto, dr.,
Sp.B, kesepakatan pembuatan kapal
ini sejatinya tidak rumit. Meski tidak
ada kontrak formal dengan pengrajin,
sekadar atas dasar salaman, tetapi
karena mau menjaga komitmen,
‘kekuatan’nya bisa lebih kuat. “Kita
nggak pakai kontrak, bikin saja.
Kalau kita punya uang dikirim. Saling
percaya. Ketika mulai dibuat pada
Mei 2016, kami memperkirakan bisa
selesai Februari, tetapi molor karena
keterbatasan dana sehingga kecepatan
kerja menurun. Baru dikirim ke
Surabaya, Agustus 2017,” kenang dia.
Di awal proses pembuatan kapal,
ketika dokter Agus menemui pengrajin
kapal pada Mei 2016, dia diminta
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juta. Waktu itu belum ada dana sesuai
besaran yang diminta. “Padahal, kalau
nggak terkumpul uang muka sampai
awal Desember 2016, pengrajinnya akan
membuatnya jadi kapal kargo yang deknya rata/lurus,” kenangnya.
Kendala dana memang sempat
menjadi persoalan utama dan sempat
berdampak pada berlarut-larutnya
pengerjaan proses pembuatan
kapal rumah sakit ini dari target
yang ditentukan. Lantas, dengan
kekompakan para alumni dan juga
mengandalkan koneksi keluarga
dan sahabat untuk diajak saweran,
permintaan uang muka 100 juta rupiah
itupun bisa dipenuhi. Dan, dalam proses
pengumpulan dana tersebut, berdiri
Yayasan Ksatria Medika Airlangga.
“Pasang surut (pembuatan) kapal ini
cukup lama dari target (penyelesaian)
karena masalah biaya. Dan sambutan
teman-teman luar biasa termasuk dari
non FK sampai kapal ini jadi,” ujar Ketua
Ikatan Alumni (IKA) FK Unair, Dr. Poedjo
Hartono, dr., Sp.OG(K).
Yang luar biasa, mereka yang ikut
peduli dalam mengatasi masalah

pendanaan pembuatan kapal RS
terapung ini tidak hanya berasal dari
FKUA maupun Unair. “Bahkan, ada yang
bukan Unair tetapi mereka luar biasa
untuk ikut membantu. Seperti Pak Amir
(bankir) dan juga rekan-rekannya yang
di Singapura. Itu bikin kami terharu
dan ‘mbrebes mili’,” ujar dokter Heru
Purnomo. Salah satu alumni yang
turut mendukung terwujudnya mimpi
pembuatan kapal RS.
Pembuatan kapal tersebut akhirnya
bisa selesai pada pertengahan tahun
2017. Namun, ketika kapal selesai
dibuat, bukan berarti masalahnya
selesai. Justru, sempat terjadi beberapa
‘drama’ ketika hendak melayarkan kapal
ini dari Makassar ke Surabaya.
Suwaspodo Henry Wibowo, dr.,
Sp.And., MARS., yang beberapa
kali datang ke lokasi pembuatan
kapal menceritakan, karena proses
penyelesaiannya molor dari target awal,
berdampak pada pelayaran kapal ini.
Menurutnya, kapal yang dibuat di muara
sungai ini selesai pada akhir juli 2017.
Sementara di sana, musim hujannya
sudah selesai di bulan Agustus. Karena

hujan mulai jarang, sungainya mulai
dangkal. Dan itu artinya tidak mudah
untuk membawa kapal tersebut ke laut.
“Dia dibuat di muara sungai tapi agak
ke dalam. Jaraknya ke laut sekitar 1 kilo
meteran tetapi sungainya berbelokbelok. Bila hujan air tinggi, kapal bisa
diluncurkan. Tapi ini sungai mulai
dangkal dan ini kapal terbesar yang
pernah dibuat di galangan ini. Jadinya
kapal terjebak di situ,” ujar dokter Henry.
Yang terjadi kemudian, sambung
dokter Henry, untuk ‘membuka jalan’
menuju ke laut, harus menggunakan
‘backhoe’ yang mengeruk sungai agar
kapal bisa jalan. Jalan majunya kapal
pun harus ditarik karena mesin tidak
bisa dihidupkan sebab sungainya
dangkal. “Butuh waktu 10 hari untuk
bisa membawa kapal ke laut. Apalagi,
ketika mengeruk sungai pas malam
hari, ‘backhoe’-nya ternyata menabrak
makam yang dikeramatkan. ‘Backhoe’nya sempat tidak boleh bergerak. Kami
lantas berusaha menyelesaikannya,”
sambung Sekretaris Yayasan Ksatria
Medika Airlangga ini.
Bahkan, ketika kapal sampai di laut,

masalah juga belum belum selesai.
Masih ada masalah lainnya. Karena
merupakan pengalaman pertama,
terlebih bagi dokter yang harus
“banting stir” mengurusi kapal, mereka
tersadar bahwa untuk melayarkan kapal
berukuran besar harus mendapatkan
izin terlebih dulu. “Ada masalah lainnya
setelah selesai. Kapal harus ada izin
berlayarnya. Jadinya harus mengurus
perizinan ke syahbandar. Di kantor
syahbandar pun belum semuanya
paham harus ngapain dan syaratnya
apa saja. Termasuk ketika sampai di
Surabaya mau disandarkan di mana,”
ujar dokter Heru.
Pada akhirnya, setelah tiba di
Surabaya, kapal yang masih ‘polosan’ ini
lalu dilengkapi interior dan fasilitasnya
untuk menjadi kapal rumah sakit.
Seperti yang telah direncanakan sejak
awal. Kapal jenis pinisi ini didesain
khusus. Tersusun atas tiga lantai,
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memiliki ruangan nahkoda, kamar
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serta ruang operasi yang sengaja
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demi kenyamanan dalam melakukan
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ringan. “Mengurus kapal ini seperti
merawat bayi sampai besar seperti
sekarang. Ketika baru dibangun, kami
gantian ke sana untuk melihat proses
pembuatannya, dan sesampainya
di Surabaya kita pun bersama-sama
menghiasnya agar siap dan nyaman
diajak berbakti nantinya,” ujar Dwirani
Rosmala Pratiwi, dr., Sp.B.
Menariknya, setelah melepas
karyanya itu ke lautan, Daeng Ampa
sang pembuat kapal RST bisa melihat
kembali RSTKA yang kini tampak
kokoh dan megah, ketika bersandar di
pelabuhan Galesong, Takalar, Selasa
(2/10), saat bersiap untuk melakukan
bakti menolong korban bencana di
Donggala Sulawesi Tengah. “Saya
tidak bisa melupakan kapal ini, tidak
seperti membuat kapal lainnya, kapal
ini punya sejarah,” ujarnya.
RSTKA dalam perjalanan ke
Donggala dari Alor, dia minta untuk
bersandar di pelabuhan Galesong
yang merupakan “tanah kelahiran
RSTKA.” Selain mengisi BBM dan
logistik, dia ingin melihat keadaan
kapal hasil karyanya. “Karena memiliki
ikatan emosional saya sampai ingat
tanggal dan bulan pertama kalinya
badan kapal diturunkan dan lambung
kapal menyentuh air,” ujar pria yang
dalam kariernya selama 20 tahun lebih
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perahu ini, terharu.
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etua IKA-UA Wilayah Jawa Timur Dr. Hendy Hendarto, Sp.OG. menyampaikan,
peluncuran kapal RS Terapung Ksatria Airlangga di hadapan seluruh alumni pada
acara festival alumni tersebut diiringi konfigurasi drum band. Kemudian, Dr. Hendy
bersama Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U(K) Sekjen PP IKAUA Dr. Budi Widajanto; dan Ketua IKA FK UA Dr. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG., menandai
launching dengan bersama-sama menekan sirene dan klakson kapal. Ratusan alumni dan
undangan yang hadir pun sontak bersorak meluapkan kelegaan dan kegembiraan atas
terwujudnya mimpi memiliki kapal yang akan digunakan untuk mengabdi.
Acara kemudian dilanjutkan Joy Sailing menikmati sunset saat RST Ksatria Airlangga
berlayar menyusuri laut lepas dibawah jembatan Suramadu. Dalam Joy Sailing ini,
Mudatsir, nahkoda RST, petang itu menjalankan kapal dengan kecepatan 12 knot,
bergerak pelan, untuk secara simbolis menandakan bahwa kapal dengan lebar 7,2 meter
dan panjang 25 meter ini telah siap untuk menjalankan tugas mengahdapi lautan bebas.

Peluncuran Kapal RST

“Ksatria Airlangga”
Festival Alumni Universitas Airlangga yang diadakan pada 11 Nopember 2017 silam menjadi
momentum penanda dioperasikannya Rumah Sakit Terapung (RST) “Ksatria Airlangga”. Melalui
peluncuran kapal RST Ksatria Airlangga di Pelabuhan Tanjung Perak, tepatnya di dermaga Kantor
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Sabtu (11/11/2018), para pimpinan dan alumni
Universitas Airlangga yang hadir, menjadi saksi komitmen besar Unair dalam melayani masyarakat
di seluruh penjuru negeri, utamanya di pulau-pulau terluar di Indonesia.
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Lalu, kapal berisi puluhan alumni
dan ABK bersama RST Ksatria Airlangga
itu kembali merapat di dermaga
Kesyahbandaran Utama Tanjung
Perak Surabaya pukul 18.30 WIB. Para
alumni dan undangan yang hadir
bangga, lega, dan bersyukur atas
dioperasikannya Rumah Sakit Terapung
(RST) “Ksatria Airlangga”.
“Selanjutnya adalah menjalankan misi
utama yaitu pengabdian untuk melayani
masyarakat yang membutuhkan di
kepulauan Indonesia,” ujar Dr. H. Hendy
Hendarto, dr., Sp.OG(K).
“Puas sekali, akhirnya Rumah Sakit
Terapung Universitas Airlangga ini
benar-benar bisa dioperasionalkan guna
bakti sosial pelayanan kesehatan untuk
masyarakat di pulau-pulau terpencil dan
terluar Indonesia,” kata Dekan FK Prof.
Soetojo ketika diwawancarai media.
Menurut Dr. H. Hendy Hendarto,
dr., Sp.OG(K), acara festival alumni
2017 diadakan di dua lokasi. Sebelum
peluncuran kapal RST tersebut, pada

Sabtu (11/11/2017) pagi hingga siang,
digelar diskusi alumni di Aula Fakultas
Kedokteran Unair di kampus A dengan
tema “A to Z kapal RS Terapung
Ksatria Airlangga”.
Hadir dalam acara itu, Rektor Unair
Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT.,
Ak., CMA.; Kakanwil Kesehatan Jatim
Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An. KIC.
KAP.; Ketua Perdatin (Perhimpunan
Dokter Spesialis Anestesiologi dan
Terapi Intensif Indonesia) Dr. Andi
Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC.
MARS.; Dekan FK Unair Prof. Dr.
Soetojo, dr., Sp.U(K); Ketua Yayasan
Ksatria Medika Airlangga (YMKA) Dr. dr.
Christrijogo Sumartono W., Sp.An.KAR.;
M. Adib Kumaidi, dr., Sp.OT (Sekjen IDI
Pusat); dan ratusan alumni Unair.
“Materinya adalah tentang
mengarungi samudra menata kesehatan
dan kesejahteraan bangsa, dan
semangat alumni mengabdi melalui
kapal RST. Tidak hanya alumni Fakultas
Kedokteran, tetapi seluruh alumni

Airlangga diharapkan turut mengabdi
untuk bangsa dan negara,” sambung
dokter yang juga Ketua Departemen
Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr.
Soetomo Surabaya ini.
Dalam diskusi tersebut, Dr. Poedjo
Hartono, dr., Sp.OG(K) dan Dr. dr.
Christrijogo Sumartono W., Sp.An.KAR.
selaku pengurus Yayasan Ksatria Medika
Airlangga mengharap adanya partisipasi
alumni Unair dalam proyek sosial
kemanusiaan ini. Hal itu disampaikan
dalam forum karena biaya operasional
RST “Ksatria Airlangga” tidak sedikit.
Berat jika hanya mengandalkan uluran
partisipasi dari para alumni. Karena itu,
dalam diskusi itu, banyak yang sepakat
bahwa selain peran alumni, para
alumni Unair yang tersebar di berbagai
instansi juga ikut mengupayakan
dana dari program Corporate Social
Responsibility (CSR)-nya.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOKUMEN RST KA

Bersama Sekjen IDI Moh. Adib Khumaidi, dr., Sp.OT.

Foto dek atas kiri ke kanan : Foto bersama setelah dibunyikan klakson kapal tanda telah resminya kapal RST KA diluncurkan.
Terlihat Dekan FK Unair Prof., Dr., Soetojo, dr., Sp. U, Wakil Dekan II Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K), Dr. Agung Prasmono, dr., Sp.B(K),
Kepala Departemen/SMF Bedah RSUD Dr. Soetomo, Prof. Dr. Paul Tahalele, dr., Sp.B(K) TKV.
Ketua IKA FK Unair, Dr. H. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG(K) dan alumni unair lainnya terlihat bahagia siap untuk mengabdi.
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Bersama jajaran direksi PLN yang akan bekerjasama dengan RSTKA melalui dana sosial YBM PLN untuk pelayanan kesehatan di pulau terpencil.

Audiensi bersama Jusuf Kalla terkait pembangunan kapal RSTKA dan
program pelayanan kesehatan di kepulauan terpencil.

Audiensi bersama Bapak Rektor Unair mengenai perkembangan
pembuatan kapal dan rencana pendanaan operasional kapal.

Urunan dan Galang Donasi

Untuk Mewujudkan Mimpi
Tanpa niat tulus untuk mengabdi, sulit membayangkan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga bisa
menjalankan misi mengarungi samudra menyelamatkan anak bangsa seperti sekarang. Karena niat
tulus dari semua yang terlibat dalam proses “kelahiran” RST Ksatria Airlangga, satu demi satu masalah
yang muncul bisa diselesaikan dengan manis. Utamanya adalah masalah pendanaan.
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embuatan kapal rumah sakit
yang membutuhkan anggaran
miliaran ini memang sempat
terkendala dana. Dari mulai
permintaan uang muka sebesar Rp 100
juta yang diminta oleh pengrajin kapal,
Daeng Ampa, lalu dana untuk finalisasi
kapal seperti mendesain kapal menjadi
rumah sakit terapung yang setidaknya
ideal untuk melaksanakan tugasnya.
Kurang lebih butuh 3 dana miliar untuk
memberesi itu semua.
Herni Suprapti, dr., M.Kes
mengatakan, Daeng Ampa selaku
pengrajin kapal merupakan orang desa
yang lugu. Ketika mengiyakan untuk
membuat kapal, dia tidak tahu berapa
total harganya. Sekadar meminta tanda
jadi pembuatan kapal sebesar 100 juta.
Demi memenuhi permintaan uang
muka tersebut, beberapa alumni FKUA
yang berkomitmen dalam pembuatan
kapal ini, lantas urunan.
“Kami lalu urunan. Ada yang
menyumbang 5 juta ada yang 10 juta.
Selain itu, kami mencari dana dari
orang-orang yang terdekat. Dari temanteman sendiri, suami, istri, adik kakak,”
jelas Dokter Herni.
Berawal dari urunan dan mencari
donasi itu, sambung dokter Herni, para
alumni lantas terpikir untuk membuat
yayasan. Sebab, ketika ada orang
menyumbang dana, tentunya tidak elok
bila ditransfer ke rekening pribadi yang
tentu saja tidak formal. Masalahnya,
untuk membuat yayasan juga
membutuhkan uang yang tidak sedikit.
Akhirnya mereka pun urunan lagi. “Kita
mendirikan yayasan (Yayasan Kstaria
Medika Airlangga) yang berbadan
hukum notaris,” ujar dokter Herni yang
merupakan bendahara Yayasan Ksatria
Medika Airlangga.
Menurut dokter Herni, dengan
segala perjuangan untuk medapatkan
dana, pembuatan kapal ini diuntungkan
oleh teknologi aplikasi untuk berkirim
pesan. Sebab, dengan adanya aplikasi
tersebut, sangat memudahkan
untuk membagikan pesan berantai
“broadcast” perihal rencana
pembuatan kapal, termasuk kebutuhan
kayu yang tentu saja memerlukan
dana besar kepada para alumni.
Terlebih di kalangan alumni sudah
ada grup WhatsApp. “Kami bersyukur
karena ini ada setelah ada grup WA,
jadi gampang untuk di-share kalau
kita mau bikin kapal rumah sakit. Kalau
belum ada kita mungkin harus sms
satu persatu,” ujarnya.
Keterlibatan civitas akademica
FKUA, IKA Universitas Airlangga serta

para donatur benar-benar memberi
nafas bagi keberlangsungan RS
Terapung Ksatria Airlangga. Dan,
selain dari sumbangsih donatur,
Yayasan Ksatria Medika Airlangga
juga memiliki bidang usaha yang
hasilnya disumbangkan sepenuhnya
untuk operasional RS Terapung Ksatria
Airlangga. Salah satunya membuat
event organizer (EO) bagi beberapa
dokter yang ingin menggelar seminar.
Karena memang merupakan
yayasan non-profit, Yayasan Ksatria
Medika Airlangga tidak bisa mengambil
keuntungan dari RS Terapung Ksatria
Airlangga yang sudah berlayar
mengarungi samudra. Karenanya,
berbagai kegiatan untuk menarik
perhatian, juga dilakukan. Diantaranya
dengan membuat produk dengan
identitas RS Terapung Ksatria Airlangga.
Yang sudah terwujud adalah t-shirt
dengan gambar kapal dan diberi logo
FKUA. Direncanakan juga akan ada
produk dan “souvenir” lainnya.
“Kami ke seminar-seminar dan
mengajak yang mau donasi akan
mendapat kaos dan Majalah Dokter.
Ada yang menyumbang dari 250 ribu
hingga 100 juta. Selain dari Unair juga
ada juga bukan dari Unair. Contohnya
pak Amir. Beliau ini pengusaha yang
kemudian membagikan informasi ini
ke pengusaha lainnya. Bahwa ada
kapal rumah sakit yang tidak mencari
profit dan semua dokternya tidak
dibayar karena tujuannya membantu
pulau terluar dan terpencil. Beliau
yang “spread” itu ke perusahaanperusahaan,” jelas dokter Herni.
Ketua Yayasan Ksatria Medika

Airlangga, Dr. Christrijogo Sumartono W,
dr., Sp.An.KAR mengatakan, keterbatasan
dana memang sempat menjadi kendala.
Terlebih di awal-awal pengerjaan kapal,
juga termasuk saat pendirian yayasan
yang disebutnya memiliki akte notaris
dan bisa diaudit semua pemasukan dan
pengeluarannya tersebut.
“Kami memang sempat
kesulitan karena donatur belum tahu
programnya. Apalagi dana yang
dibutuhkan hingga kapal dirombak
mencapai hampir tiga miliar. Tidak
gampang mencari uang segitu, siapa
yang langsung percaya dengan
kegiatan ini. Alhamdulillah akhirnya
kapal sudah jadi dan sudah beroperasi.
Kini, dengan beberapa aktivitas (RST
Ksatria Airlangga) yang dilaporkan,
para donatur rutin memberikan
sumbangsihnya karena sudah percaya,”
ujar dokter Christrijogo.
Selain menggalang kepedulian dari
donatur, upaya yang juga dilakukan
oleh dokter Chris dan kawan-kawan
adalah dengan meluncurkan program
kerjasama ke perusahaan-perusahaan.
Ada beberapa perusahaan yang
akhirnya ikut berkontribusi melalui
dana corporate social responsibility-nya
secara rutin.
“Kami lontarkan program kerjasama
di mana perusahaan itu dipandang
sebagai partner kita. Contohnya PLN
yang ikut karena programnya juga
banyak yang di pelosok. Mereka
memberikan CSR lewat YBM (Yayasan
Baitul Mal) PLN,” jelas dokter Chris.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOKUMEN RST KA

Penyerahan bantuan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat
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yang ikut karena programnya juga
banyak yang di pelosok. Mereka
memberikan CSR lewat YBM (Yayasan
Baitul Mal) PLN,” jelas dokter Chris.
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“Sosok yang dikirim Tuhan untuk membantu RS Terapung Ksatria Airlangga”. Begitu Agus Harianto, dr., Sp.B
menyebut peran Amirrudin, Ph.D, dalam terwujudnya RS Terapung Ksatria Airlangga.

Kesehatan Masyarakat di Daerah 3 T

A

mirrudin, Ph.D dan Agus
Harianto, dr., Sp.B merupakan
teman lama sejak masa SMA.
Menurut pak Amir, mereka
bertemu saat sama-sama menjadi
anggota Paskibraka 1984 di Istana
Negara. Dia wakil dari Riau sedangkan
dokter Agus dari Jawa Timur. “Saya
ingat Agus karena kami sama-sama
dicalonkan sebagai Lurah Paskibraka
84. Dia semangat sekali melakukan
kampanye dengan pidato yang berapiapi soal mental bangsa kita agar jangan
kaya krupuk sambil nginjekin kerupuk
hahaha,” kenang Amiruddin.
Setelah hampir 32 tahun kehilangan
kontak karena aktivitas masing-masing,
dokter Agus lebih banyak mengabdi di
daerah-daerah terpencil sementara pak
Amir banyak di luar negeri untuk sekolah
dan berkarir sebagai bankir. Mereka
dipertemukan lagi oleh teknologi pada
2016. Dalam satu perbincangan, pada
November 2016, dokter Agus bercerita
tentang kegiatannya selama 10 tahun
terakhir membantu masyarakat di pulaupulau terpencil di Ambon Seram, Papua.
“Saya salut, tersentuh, dan terinspirasi.
Agus cerita: “Mir, mimpiku itu punya
kapal rumah sakit sendiri, yang ada
kamar operasinya. Kita yang mendatangi
pulau-pulau terpencil itu, memberikan
pelayanan yang paripurna, karena kadang
laut tidak bersahabat dan mereka banyak
yang tidak mampu,” ujar pak Amir.
Dari situ, pada 18 Desember,
mereka kemudian janjian bertemu di
Makassar. Pak Amir dari Singapura
dan dokter Agus dari Ambon. Itulah
kali pertama sahabat lama ini kembali
bertemu setelah 32 tahun. Dari bandara,
mereka langsung ke rumah pengrajin
pembuat kapal Daeng Ampa di Takalar.
“Sebelumnya tanggal 11 Desember,
kita melakukan down payment 100 juta
dari 12 invidu. Saya ingat, salah satunya
Prof. Dr. Paul Tahalele, dr., Sp.B.TKV(K).
Kalau tidak ada down payment kapal
akan diubah jadi kapal kargo. Bagaimana
dengan sisanya yang 2.9 miliar? ‘Nantilah
kita pikir, pokoknya niat kita baik’, kataku
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Dilandasi semangat yang sama untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di daerah 3 T
(terpencil, terluar, dan tertinggal), Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN ‘membuka pintu’ untuk ikut berkontribusi
mewujudkan gagasan membangun kapal Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga.

Bersama sahabat Amiruddin, Ph.D

pada Agus,” kenang pak Amir.
Meski tidak ada keterkaitan langsung
dengan Unair, Co-Founder Investree
ini mengaku tertarik membantu karena
melihat kesungguhan dan mimpi dari
sahabatnya yang selama satu dekade
telah melayani masyarakat yang
membutuhkan pelayanan dokter spesialis
di Ambon dan Seram dengan hanya
menggunakan kapal ikan yang kecil.
“Saya coba membayangkan perjuangan
yang harus mereka tempuh. Badai,
ombak dan laut Banda yang kadang tidak
bersahabat, mungkin antara hidup dan
mati,” sambung pak Amir.
Amiruddin percaya, suatu ide bisa
mengubah dunia. Dan, ide rumah sakit
terapung ini menurutnya ide mulia
yang dilandasi cinta pada sesama
masyarakat Indonesia. Setiap selesai
melakukan misi sosial tersebut, dia
seperti mendapatkan energi lebih.
“Itu priceless. Tidak bisa diungkapkan.
Apalagi di Kangean, Sapeken, Bawean,
dan Lombok ada enam bayi yang lahir
di kapal kita, membawa kehidupan baru
dan cahaya pada dunia,” ungkapnya.
Dengan latar belakang sebagai
bankir, Amiruddin memiliki banyak
kenalan di dunia perbankan, pengurus
atau pemilik perusahaan, dan
kolega lainnya. Melalui email dan
whatsapp, dia menceritakan tentang
rencana pembuatan RST KA dan
pengalaman dokter Agus selama ini.
Beberapa temannya merespon balik

dan menyatakan minat membantu
memberikan donasi. “Ada pula yang
tidak merespon. Bahkan skeptis
mempertanyakan motivasi untuk apa
bikin kapal rumah sakit ini dan untuk apa
melakukan misi pelayanan ke sana. Tapi
saya tidak berkecil hati. Mereka tidak
kenal dan tidak pernah ketemu Agus
atau teman-teman lain,” cerita pak Amir.
Dalam perjalanannya, ada banyak
donatur yang peduli untuk ikut
menyumbang dari awal pembuatan kapal
sampai sekarang dalam operasional
kapal. Terlebih dengan dibentuknya
yayasan yang diisi oleh dokter-dokter
senior alumni FK Unair plus support luar
biasa Rektor Unair dan jajarannya.
Tantangan ke depan, dia menyebut
pentingnya sustainabilitas operasional.
Bahwa RST KA harus mulai bergerak
dari yang sifatnya social philantrophy
menjadi social enterprise. Jadi
survive-nya tidak hanya tergantung
dari donasi. “This is easier said than
done. Infrastruktur dan platform
yang dibutuhkan juga lebih luas.
Beberapa langkah inisiatif sedang kita
lakukan. Seperti membangun website
ksatriaairlangga.org. Tahap pertama
hanya informasi. Tahap kedua bisa ada
payment. Jadi nanti dari dalam dan luar
negeri bisa donasi lewat transfer dan
kartu kredit,” pungkas Amiruddin.
NASKAH : HADI SANTOSO
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K

etua III YBM PLN, Herry Hasanuddin
menyampaikan, awal mula
keterlibatan Yayasan Baitul Mal
(YBM) ikut berperan dalam merealisasi
terwujudnya kapal Rumah Sakit Ksatria
Airlangga ini diawali ketika tim prakarsa
RST Ksatria Airlangga bersilaturrahi ke
kantor YBM PLN di Jakarta sekaligus
menyampaikan proposal untuk ikut
berpartisipasi dalam mewujudkan kapal
rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan
Ksatria Medika Airlangga.
Menurut Herry, semangat yang
ditawarkan oleh RST Ksatria Airlangga,
sama dengan semangat YBM PLN.
Bahwa YBM memiliki lima (5) program
unggulan, diantaranya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat yang
tidak mampu dan kesulitan dalam
mengakses kebutuhan kesehatan
seperti di daerah 3 T (Terpencil, Terluar,
dan Tertinggal), khususnya kawasan
Indonesia Bagian Timur.
“Awalnya kami ikut sinergi dan
berpartisipasi dalam mewujudkan
RST. Kemudian secara periodik ikut
membiayai kegiatan tindakan layanan
operasi ke pulau-pulau terpencil
seperti Pulau Sapeken di Kepulauan
Madura, Palu dan Donggala di Sulawesi
Tengah,” tegas Herry Hasanuddin.
Menurut Herry, untuk layanan
kesehatan di pulau-pulau terpencil
yang sudah dilakukan oleh RST
Ksatria Airlangga, selama ini
dilakukan perencanaan dari awal
dan survey serta assesment oleh Tim
RST KA bersama YBM PLN. Hasilnya,
layanan kesehatan berjalan cukup
efektif dan optimal. “Sedangkan
untuk kegiataan layanan kesehatan

yang sifatnya kondisi gawat darurat seperti bencana Lombok maupun Palu dan
Donggala di lokasi tersebut sudah banyak pihak yang terlibat dan melakukan
hal yang sama,” sambung Herry.
Terkait tampilan fisik kapal RST Ksatria Airlangga, Herry menyebut sudah cukup
bagus dan menarik dengan model kapal pinisi yang menjadi kebanggaan Indonesia
sejak dahulu kala. “Ke depan, YBM berharap RST Ksatria Airlangga bisa terus
berkhidmat menebar kebaikan secara berkelanjutan melayani kesehatan di pulaupulau terpencil yang tidak tersentuh dengan tindakan operasi medis atau pelayanan
kesehatan umum tanpa dipungut biaya,” harap Herry Hasanuddin.
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“Sosok yang dikirim Tuhan untuk membantu RS Terapung Ksatria Airlangga”. Begitu Agus Harianto, dr., Sp.B
menyebut peran Amirrudin, Ph.D, dalam terwujudnya RS Terapung Ksatria Airlangga.

Kesehatan Masyarakat di Daerah 3 T

A

mirrudin, Ph.D dan Agus
Harianto, dr., Sp.B merupakan
teman lama sejak masa SMA.
Menurut pak Amir, mereka
bertemu saat sama-sama menjadi
anggota Paskibraka 1984 di Istana
Negara. Dia wakil dari Riau sedangkan
dokter Agus dari Jawa Timur. “Saya
ingat Agus karena kami sama-sama
dicalonkan sebagai Lurah Paskibraka
84. Dia semangat sekali melakukan
kampanye dengan pidato yang berapiapi soal mental bangsa kita agar jangan
kaya krupuk sambil nginjekin kerupuk
hahaha,” kenang Amiruddin.
Setelah hampir 32 tahun kehilangan
kontak karena aktivitas masing-masing,
dokter Agus lebih banyak mengabdi di
daerah-daerah terpencil sementara pak
Amir banyak di luar negeri untuk sekolah
dan berkarir sebagai bankir. Mereka
dipertemukan lagi oleh teknologi pada
2016. Dalam satu perbincangan, pada
November 2016, dokter Agus bercerita
tentang kegiatannya selama 10 tahun
terakhir membantu masyarakat di pulaupulau terpencil di Ambon Seram, Papua.
“Saya salut, tersentuh, dan terinspirasi.
Agus cerita: “Mir, mimpiku itu punya
kapal rumah sakit sendiri, yang ada
kamar operasinya. Kita yang mendatangi
pulau-pulau terpencil itu, memberikan
pelayanan yang paripurna, karena kadang
laut tidak bersahabat dan mereka banyak
yang tidak mampu,” ujar pak Amir.
Dari situ, pada 18 Desember,
mereka kemudian janjian bertemu di
Makassar. Pak Amir dari Singapura
dan dokter Agus dari Ambon. Itulah
kali pertama sahabat lama ini kembali
bertemu setelah 32 tahun. Dari bandara,
mereka langsung ke rumah pengrajin
pembuat kapal Daeng Ampa di Takalar.
“Sebelumnya tanggal 11 Desember,
kita melakukan down payment 100 juta
dari 12 invidu. Saya ingat, salah satunya
Prof. Dr. Paul Tahalele, dr., Sp.B.TKV(K).
Kalau tidak ada down payment kapal
akan diubah jadi kapal kargo. Bagaimana
dengan sisanya yang 2.9 miliar? ‘Nantilah
kita pikir, pokoknya niat kita baik’, kataku
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Dilandasi semangat yang sama untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di daerah 3 T
(terpencil, terluar, dan tertinggal), Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN ‘membuka pintu’ untuk ikut berkontribusi
mewujudkan gagasan membangun kapal Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga.

Bersama sahabat Amiruddin, Ph.D

pada Agus,” kenang pak Amir.
Meski tidak ada keterkaitan langsung
dengan Unair, Co-Founder Investree
ini mengaku tertarik membantu karena
melihat kesungguhan dan mimpi dari
sahabatnya yang selama satu dekade
telah melayani masyarakat yang
membutuhkan pelayanan dokter spesialis
di Ambon dan Seram dengan hanya
menggunakan kapal ikan yang kecil.
“Saya coba membayangkan perjuangan
yang harus mereka tempuh. Badai,
ombak dan laut Banda yang kadang tidak
bersahabat, mungkin antara hidup dan
mati,” sambung pak Amir.
Amiruddin percaya, suatu ide bisa
mengubah dunia. Dan, ide rumah sakit
terapung ini menurutnya ide mulia
yang dilandasi cinta pada sesama
masyarakat Indonesia. Setiap selesai
melakukan misi sosial tersebut, dia
seperti mendapatkan energi lebih.
“Itu priceless. Tidak bisa diungkapkan.
Apalagi di Kangean, Sapeken, Bawean,
dan Lombok ada enam bayi yang lahir
di kapal kita, membawa kehidupan baru
dan cahaya pada dunia,” ungkapnya.
Dengan latar belakang sebagai
bankir, Amiruddin memiliki banyak
kenalan di dunia perbankan, pengurus
atau pemilik perusahaan, dan
kolega lainnya. Melalui email dan
whatsapp, dia menceritakan tentang
rencana pembuatan RST KA dan
pengalaman dokter Agus selama ini.
Beberapa temannya merespon balik

dan menyatakan minat membantu
memberikan donasi. “Ada pula yang
tidak merespon. Bahkan skeptis
mempertanyakan motivasi untuk apa
bikin kapal rumah sakit ini dan untuk apa
melakukan misi pelayanan ke sana. Tapi
saya tidak berkecil hati. Mereka tidak
kenal dan tidak pernah ketemu Agus
atau teman-teman lain,” cerita pak Amir.
Dalam perjalanannya, ada banyak
donatur yang peduli untuk ikut
menyumbang dari awal pembuatan kapal
sampai sekarang dalam operasional
kapal. Terlebih dengan dibentuknya
yayasan yang diisi oleh dokter-dokter
senior alumni FK Unair plus support luar
biasa Rektor Unair dan jajarannya.
Tantangan ke depan, dia menyebut
pentingnya sustainabilitas operasional.
Bahwa RST KA harus mulai bergerak
dari yang sifatnya social philantrophy
menjadi social enterprise. Jadi
survive-nya tidak hanya tergantung
dari donasi. “This is easier said than
done. Infrastruktur dan platform
yang dibutuhkan juga lebih luas.
Beberapa langkah inisiatif sedang kita
lakukan. Seperti membangun website
ksatriaairlangga.org. Tahap pertama
hanya informasi. Tahap kedua bisa ada
payment. Jadi nanti dari dalam dan luar
negeri bisa donasi lewat transfer dan
kartu kredit,” pungkas Amiruddin.
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K

etua III YBM PLN, Herry Hasanuddin
menyampaikan, awal mula
keterlibatan Yayasan Baitul Mal
(YBM) ikut berperan dalam merealisasi
terwujudnya kapal Rumah Sakit Ksatria
Airlangga ini diawali ketika tim prakarsa
RST Ksatria Airlangga bersilaturrahi ke
kantor YBM PLN di Jakarta sekaligus
menyampaikan proposal untuk ikut
berpartisipasi dalam mewujudkan kapal
rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan
Ksatria Medika Airlangga.
Menurut Herry, semangat yang
ditawarkan oleh RST Ksatria Airlangga,
sama dengan semangat YBM PLN.
Bahwa YBM memiliki lima (5) program
unggulan, diantaranya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat yang
tidak mampu dan kesulitan dalam
mengakses kebutuhan kesehatan
seperti di daerah 3 T (Terpencil, Terluar,
dan Tertinggal), khususnya kawasan
Indonesia Bagian Timur.
“Awalnya kami ikut sinergi dan
berpartisipasi dalam mewujudkan
RST. Kemudian secara periodik ikut
membiayai kegiatan tindakan layanan
operasi ke pulau-pulau terpencil
seperti Pulau Sapeken di Kepulauan
Madura, Palu dan Donggala di Sulawesi
Tengah,” tegas Herry Hasanuddin.
Menurut Herry, untuk layanan
kesehatan di pulau-pulau terpencil
yang sudah dilakukan oleh RST
Ksatria Airlangga, selama ini
dilakukan perencanaan dari awal
dan survey serta assesment oleh Tim
RST KA bersama YBM PLN. Hasilnya,
layanan kesehatan berjalan cukup
efektif dan optimal. “Sedangkan
untuk kegiataan layanan kesehatan

yang sifatnya kondisi gawat darurat seperti bencana Lombok maupun Palu dan
Donggala di lokasi tersebut sudah banyak pihak yang terlibat dan melakukan
hal yang sama,” sambung Herry.
Terkait tampilan fisik kapal RST Ksatria Airlangga, Herry menyebut sudah cukup
bagus dan menarik dengan model kapal pinisi yang menjadi kebanggaan Indonesia
sejak dahulu kala. “Ke depan, YBM berharap RST Ksatria Airlangga bisa terus
berkhidmat menebar kebaikan secara berkelanjutan melayani kesehatan di pulaupulau terpencil yang tidak tersentuh dengan tindakan operasi medis atau pelayanan
kesehatan umum tanpa dipungut biaya,” harap Herry Hasanuddin.
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PT Pelindo III

Rani Sofjan

Agar RST KA Beroperasi

Beri Prioritas Tempat Sandar Khusus

Lebih Maksimal

Tidak sulit bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menemukan alasan untuk ikut andil dalam operasional
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga yang mulai resmi dioperasikan mulai tanggal 11 November 2017.
Salah satunya karena keberadaan RST Ksatria Airlangga sejalan dengan budaya perusaan PT Pelindo III.

Terwujudnya Rumah Sakit Terapung Kstaria Airlangga selain karena komitmen kuat para alumni Universitas Airlangga,
juga karena kontribusi beberapa perusahaan yang ikut memberikan bantuan pendanaan melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR) nya. Salah satunya Yayasan Northstar Bhakti Persada.

D

eputy Vice President Human
Capital and Legal PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Regional Jawa Timur,
Daddy Sumartono menyampaikan,
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
tertarik untuk ikut berperan dalam
mewujudkan “Rumah Sakit Terapung
Kapal Ksatria Airlangga” karena sejalan
dengan budaya perusahaan yaitu
Care. Yang maknanya adalah terdepan
dalam kepedulian terhadap pemangku
kepentingan yaitu masyarakat umum.
“Rumah Sakit Terapung tersebut
telah berperan penting di dalam
menyediakan kebutuhan mayarakat
umum akan fasilitas layanan kesehatan
yang diantaranya adalah melalui
kegiatan sosial kepada masyarakat
sekitar pelabuhan, sehingga PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero)
ingin turut serta mendukung kegiatan
tersebut. Selain itu, alasan lainnya
adalah karena dilandasi oleh semangat
untuk berkontribusi memberikan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di pulau - pulau terpencil
yang masuk didalam wilayah kerja
dan lingkup tanggung jawab dari PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero) itu
sendiri,” jelas Daddy Sumartono.
Menurut Daddy, awal mula
keterlibatan PT. Pelabuhan Indonesia
III (Persero) terhadap terwujudnya
“Rumah Sakit Terapung Kapal Ksatria
Airlangga” ini diawali saat Pengurus RST
KA memaparkan niat untuk melakukan
bakti sosial saat tidak berlayar ditempat
berlabuhnya. Nah, dikarenakan adanya
kebutuhan untuk tempat sandar kapal
di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
“Didasari alasan tersebutlah maka pihak
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
memberikan prioritas tempat sandar
khusus yang berlokasi di Terminal
Kalimas agar tidak menganggu
aktivitas bongkar muat di pelabuhan
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D

apabila Rumah Sakit Terapung tersebut
melakukan aksi sosial di atas kapal serta
menjamin penyediaan bantuan keamanan
dan pengamanan selama pelaksanaan
kegiatan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat umum,” jelas Daddy.
Dalam pandangan PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero), bentuk fisik
atau tampilan dari “Rumah Sakit
Kapal Ksatria Airlangga” sudah cukup
lengkap dan memadai karena sudah
dilengkapi dengan fasilitas kamar
operasi dan perlengkapan medis
pendukung. Secara teknis, bentuk
kapal jenis Pinisi berukuran lebar 7,2
meter dan panjang 25 meter, memang
sangat ideal untuk dapat menjangkau
daerah terpencil.
“Kami berpendapat bahwa kualitas
pelayanan dari Rumah Sakit Terapung

Ksatria Airlangga selama ini saat
memberikan pelayanan berupa bakti
sosial kepada masyarakat umum di
beberapa pulau terpencil sudah cukup
optimal mengingat biaya operasional
yang cukup besar dan kinerja yang
diberikan cukup sesuai,” sambung
Daddy Sumartono.
Ke depan, PT. Pelabuhan Indonesia
III (Persero) mengharapkan bahwa
eksistensi dari Rumah Sakit Terapung
Ksatria Airlangga di masa depan akan
semakin maksimal dengan melakukan
penambahan jumlah armada dan
frekuensi kunjungan pelayanan
kepada masyarakat umum terutama
melalui berbagai kegiatan sosial.
NASKAH : HADI SANTOSO
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ewan Pembina Yayasan
Northstar Bhakti Persada,
Rani Sofjan mengatakan,
pihaknya tertarik untuk ikut
berpartisipasi dalam mewujudkan
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga
ini karena misi mulia dari Yayasan Ksatria
Airlangga untuk dapat memberikan
pelayanan kesehatan bagi seluruh
lapisan masyarakat, terutama masyarakat
di pulau terpencil yang tidak atau belum
terjangkau oleh layanan kesehatan yang
memadai. “Keterlibatan kami merupakan
bagian dari tanggung jawab sosial
Yayasan Northstar Bhakti Persada untuk
turut memajukan bangsa Indonesia,
dalam hal ini pada aspek pelayanan
kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Rani, partisipasi Yayasan
Northstar Bhakti Persada dalam ikut
merealisasi terwujudnya RST Ksatria
Airlangga, dimulai pada awal Januari
2017. Kala itu, Yayasan Northstar Bhakti
Persada ditawarkan untuk berpartisipasi
dalam penggalangan dana guna
merampungkan kapal pinisi rumah sakit
terapung oleh Yayasan Ksatria Medika
Airlangga (Bapak Amiruddin). Saat itu,
pengerjaan kapal phinisi sudah sekitar
60% selesai, namun masih dibutuhkan
dana agar kapal dapat beroperasi dan
juga biaya untuk alat-alat medis.
“Kami membantu dari segi
pendanaan agar RS Terapung Ksatria
Airlangga dapat beroperasi secara lebih
maksimal. Ke depannya, kami akan
mencoba untuk membantu aktivitas
pengumpulan dana serta strategistrategi lainnya untuk memastikan
kelangsungan dan kemandirian aktivitas
RS Terapung Ksatria Airlangga di masa
yang akan datang,” sambung Rani.
Menurut Rani yang ikut hadir dalam

peluncuran kapal rumah sakit ini, RS
Terapung Ksatria Airlangga dirancang
oleh ahli-ahli kapal pinisi tradisional,
yakni Prof. Dewa Syarifuddin dari
Universitas Hasanuddin dan Daeng
Ampa. Dengan masukan dari para
dokter, kapal pinisi RS Terapung Ksatria
Airlangga serta perlengkapan medisnya
memiliki fungsi dan fasilitas yang baik,
bersih dan efisien.
Pun, pelayanan yang telah
dijalankan sudah sangat baik mengingat
keterbatasan pembiayaan dan tantangan
kondisi alam yang dihadapi oleh tim dari
Yayasan Ksatria Airlangga. Ke depannya,
Yayasan Northstar Bhakti Persada berharap, pengoperasian RS Terapung
Ksatria Airlangga ini lebih maksimal,
tentunya dengan mendapatkan lebih
banyak lagi dukungan pendanaan
untuk menjalankan misi tersebut.
Karena memang, biaya yang diperlukan

tidaklah sedikit (untuk bahan bakar, biaya
obat-obatan dan perlengkapan medis
serta logistik tenaga ahli seperti dokter
dan perawat). Dengan begitu, cita-cita
untuk dapat menjangkau pulau-pulau
terluar di Indonesia, yang selama ini
masih sangat kekurangan pelayanan
kesehatan, diharapkan dapat tercapai
di masa mendatang.
“Harapan kami agar Yayasan Ksatria
Airlangga dengan RS terapungnya
dapat semakin berkembang sehingga
dapat menjangkau lebih banyak lagi
masyarakat. Kami berharap agar lebih
banyak lagi peran serta dari pihakpihak lain, sehingga pelayanan Yayasan
Ksatria Airlangga dapat berjalan secara
konsisten dan berkesinambungan,”
pungkas Rani penuh harap.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOK PRIBADI
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PT Pelindo III

Rani Sofjan

Agar RST KA Beroperasi

Beri Prioritas Tempat Sandar Khusus

Lebih Maksimal

Tidak sulit bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menemukan alasan untuk ikut andil dalam operasional
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga yang mulai resmi dioperasikan mulai tanggal 11 November 2017.
Salah satunya karena keberadaan RST Ksatria Airlangga sejalan dengan budaya perusaan PT Pelindo III.

Terwujudnya Rumah Sakit Terapung Kstaria Airlangga selain karena komitmen kuat para alumni Universitas Airlangga,
juga karena kontribusi beberapa perusahaan yang ikut memberikan bantuan pendanaan melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR) nya. Salah satunya Yayasan Northstar Bhakti Persada.

D

eputy Vice President Human
Capital and Legal PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Regional Jawa Timur,
Daddy Sumartono menyampaikan,
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
tertarik untuk ikut berperan dalam
mewujudkan “Rumah Sakit Terapung
Kapal Ksatria Airlangga” karena sejalan
dengan budaya perusahaan yaitu
Care. Yang maknanya adalah terdepan
dalam kepedulian terhadap pemangku
kepentingan yaitu masyarakat umum.
“Rumah Sakit Terapung tersebut
telah berperan penting di dalam
menyediakan kebutuhan mayarakat
umum akan fasilitas layanan kesehatan
yang diantaranya adalah melalui
kegiatan sosial kepada masyarakat
sekitar pelabuhan, sehingga PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero)
ingin turut serta mendukung kegiatan
tersebut. Selain itu, alasan lainnya
adalah karena dilandasi oleh semangat
untuk berkontribusi memberikan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di pulau - pulau terpencil
yang masuk didalam wilayah kerja
dan lingkup tanggung jawab dari PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero) itu
sendiri,” jelas Daddy Sumartono.
Menurut Daddy, awal mula
keterlibatan PT. Pelabuhan Indonesia
III (Persero) terhadap terwujudnya
“Rumah Sakit Terapung Kapal Ksatria
Airlangga” ini diawali saat Pengurus RST
KA memaparkan niat untuk melakukan
bakti sosial saat tidak berlayar ditempat
berlabuhnya. Nah, dikarenakan adanya
kebutuhan untuk tempat sandar kapal
di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
“Didasari alasan tersebutlah maka pihak
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
memberikan prioritas tempat sandar
khusus yang berlokasi di Terminal
Kalimas agar tidak menganggu
aktivitas bongkar muat di pelabuhan
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D

apabila Rumah Sakit Terapung tersebut
melakukan aksi sosial di atas kapal serta
menjamin penyediaan bantuan keamanan
dan pengamanan selama pelaksanaan
kegiatan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat umum,” jelas Daddy.
Dalam pandangan PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero), bentuk fisik
atau tampilan dari “Rumah Sakit
Kapal Ksatria Airlangga” sudah cukup
lengkap dan memadai karena sudah
dilengkapi dengan fasilitas kamar
operasi dan perlengkapan medis
pendukung. Secara teknis, bentuk
kapal jenis Pinisi berukuran lebar 7,2
meter dan panjang 25 meter, memang
sangat ideal untuk dapat menjangkau
daerah terpencil.
“Kami berpendapat bahwa kualitas
pelayanan dari Rumah Sakit Terapung

Ksatria Airlangga selama ini saat
memberikan pelayanan berupa bakti
sosial kepada masyarakat umum di
beberapa pulau terpencil sudah cukup
optimal mengingat biaya operasional
yang cukup besar dan kinerja yang
diberikan cukup sesuai,” sambung
Daddy Sumartono.
Ke depan, PT. Pelabuhan Indonesia
III (Persero) mengharapkan bahwa
eksistensi dari Rumah Sakit Terapung
Ksatria Airlangga di masa depan akan
semakin maksimal dengan melakukan
penambahan jumlah armada dan
frekuensi kunjungan pelayanan
kepada masyarakat umum terutama
melalui berbagai kegiatan sosial.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOKUMEN RST KA

ewan Pembina Yayasan
Northstar Bhakti Persada,
Rani Sofjan mengatakan,
pihaknya tertarik untuk ikut
berpartisipasi dalam mewujudkan
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga
ini karena misi mulia dari Yayasan Ksatria
Airlangga untuk dapat memberikan
pelayanan kesehatan bagi seluruh
lapisan masyarakat, terutama masyarakat
di pulau terpencil yang tidak atau belum
terjangkau oleh layanan kesehatan yang
memadai. “Keterlibatan kami merupakan
bagian dari tanggung jawab sosial
Yayasan Northstar Bhakti Persada untuk
turut memajukan bangsa Indonesia,
dalam hal ini pada aspek pelayanan
kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Rani, partisipasi Yayasan
Northstar Bhakti Persada dalam ikut
merealisasi terwujudnya RST Ksatria
Airlangga, dimulai pada awal Januari
2017. Kala itu, Yayasan Northstar Bhakti
Persada ditawarkan untuk berpartisipasi
dalam penggalangan dana guna
merampungkan kapal pinisi rumah sakit
terapung oleh Yayasan Ksatria Medika
Airlangga (Bapak Amiruddin). Saat itu,
pengerjaan kapal phinisi sudah sekitar
60% selesai, namun masih dibutuhkan
dana agar kapal dapat beroperasi dan
juga biaya untuk alat-alat medis.
“Kami membantu dari segi
pendanaan agar RS Terapung Ksatria
Airlangga dapat beroperasi secara lebih
maksimal. Ke depannya, kami akan
mencoba untuk membantu aktivitas
pengumpulan dana serta strategistrategi lainnya untuk memastikan
kelangsungan dan kemandirian aktivitas
RS Terapung Ksatria Airlangga di masa
yang akan datang,” sambung Rani.
Menurut Rani yang ikut hadir dalam

peluncuran kapal rumah sakit ini, RS
Terapung Ksatria Airlangga dirancang
oleh ahli-ahli kapal pinisi tradisional,
yakni Prof. Dewa Syarifuddin dari
Universitas Hasanuddin dan Daeng
Ampa. Dengan masukan dari para
dokter, kapal pinisi RS Terapung Ksatria
Airlangga serta perlengkapan medisnya
memiliki fungsi dan fasilitas yang baik,
bersih dan efisien.
Pun, pelayanan yang telah
dijalankan sudah sangat baik mengingat
keterbatasan pembiayaan dan tantangan
kondisi alam yang dihadapi oleh tim dari
Yayasan Ksatria Airlangga. Ke depannya,
Yayasan Northstar Bhakti Persada berharap, pengoperasian RS Terapung
Ksatria Airlangga ini lebih maksimal,
tentunya dengan mendapatkan lebih
banyak lagi dukungan pendanaan
untuk menjalankan misi tersebut.
Karena memang, biaya yang diperlukan

tidaklah sedikit (untuk bahan bakar, biaya
obat-obatan dan perlengkapan medis
serta logistik tenaga ahli seperti dokter
dan perawat). Dengan begitu, cita-cita
untuk dapat menjangkau pulau-pulau
terluar di Indonesia, yang selama ini
masih sangat kekurangan pelayanan
kesehatan, diharapkan dapat tercapai
di masa mendatang.
“Harapan kami agar Yayasan Ksatria
Airlangga dengan RS terapungnya
dapat semakin berkembang sehingga
dapat menjangkau lebih banyak lagi
masyarakat. Kami berharap agar lebih
banyak lagi peran serta dari pihakpihak lain, sehingga pelayanan Yayasan
Ksatria Airlangga dapat berjalan secara
konsisten dan berkesinambungan,”
pungkas Rani penuh harap.
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Agung Dewa Chandra, dr.

Dukung Operasional

RST Ksatria Airlangga
Tidak butuh berpikir lama bagi dokter Agung Dewa Chandra untuk memantapkan komitmen ikut
terlibat dalam mendukung beroperasinya Kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga. Begitu
tahu ada beberapa alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FKUA) memiliki gagasan
membuat kapal rumah sakit ini, dokter alumnus FKUA angkatan 80 ini langsung mendukung.

Agung Candra, dr. yang mengenakan jas berdasi berfoto bersama.

M

enurut dokter Agung Dewa Chandra, kapal Rumah
Sakit Terapung Ksatria Airlangga wujud kepedulian
FKUA terhadap pelayanan kesehatan masyarakat
Indonesia. Utamanya mereka yang tinggal di
wilayah pulau-pulau terpencil dan terluar yang selama ini
kesulitan menjangkau akses kesehatan.
“Ini merupakan salah satu wujud kepedulian kita
terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar di
banyak kepulauan Indonesia. Untuk itu kita semua wajib ikut
berkontribusi membantu sepenuhnya dalam beroperasinya
Kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga,” tegas dokter
yang kini berusia 64 tahun ini.
Menurutnya, sejak kapal RST Ksatria Airlangga berlayar
mengarungi samudra untuk melakukan bakti sosial di Pulau
Bawean pada Oktober 2017 lalu, tampilan fisik kapal pinisi
yang dibuat di Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan ini sudah
bagus. Ke depan, dia menyebut tampilan fisik kapal RST
Ksatria Airlangga secara bertahap dapat disempurnakan sesuai
fungsi pelayanan.
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“Tidak masalah tampilan fisik kapalnya. Nanti secara
bertahap dapat disempurnakan sesuai fungsi pelayanan
secara optimal. Untuk itu kita semua menyadari perlunya
secara periodik dan kontinyu memberikan kontribusi
untuk dana operasional rutin dalam menjalankan fungsi
Kapal Rumah Sakit Ksatria Airlangga ini,” sambung dokter
kelahiran Singaraja ini.
Ke depan, dokter Agung Dewa Chandra berharap agar
RST Ksatria Airlangga dalam melakukan pelayanan kesehatan,
sebaiknya dibuat skala perioritas sesuai kebutuhan. Dia
menegaskan akan sepenuhnya mendukung operasional Kapal
Rumah Sakit Ksatria Airlangga secara berkelanjutan.
“Harapan saya untuk Kapal Ksatria Airlangga ke depannya
dapat berfungsi sebagai Rumah Sakit yang dapat menjadi perintis
pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan di Indonesia,” sambung dokter yang pernah bertugas (Inspres dokter) di Maluku ini.

Ksatria Airlangga

Mengarungi Samudra
T

ak kurang dari 4.000 pasien di daerah-daerah terpencil di Indonesia telah menikmati layanan
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga. Di kapal berukuran 25m dan 7m inilah dokter-dokter
dari Fakultas Kedokteran Airlangga melakukan bakti sosial ke kawasan yang dulu masih tidak
terjamah fasilitas medis. Termasuk juga membantu pada korban gempa di Palu dan Donggala.
Berikut ini adalah ruangan-ruangan di dalam kapal yang pembangunannya dibantu
oleh ratusan donatur melalui Yayasan Ksatria Medika Airlangga tersebut.

NASKAH : HADI SANTOSO
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Agung Dewa Chandra, dr.

Dukung Operasional

RST Ksatria Airlangga
Tidak butuh berpikir lama bagi dokter Agung Dewa Chandra untuk memantapkan komitmen ikut
terlibat dalam mendukung beroperasinya Kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga. Begitu
tahu ada beberapa alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FKUA) memiliki gagasan
membuat kapal rumah sakit ini, dokter alumnus FKUA angkatan 80 ini langsung mendukung.

Agung Candra, dr. yang mengenakan jas berdasi berfoto bersama.

M

enurut dokter Agung Dewa Chandra, kapal Rumah
Sakit Terapung Ksatria Airlangga wujud kepedulian
FKUA terhadap pelayanan kesehatan masyarakat
Indonesia. Utamanya mereka yang tinggal di
wilayah pulau-pulau terpencil dan terluar yang selama ini
kesulitan menjangkau akses kesehatan.
“Ini merupakan salah satu wujud kepedulian kita
terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar di
banyak kepulauan Indonesia. Untuk itu kita semua wajib ikut
berkontribusi membantu sepenuhnya dalam beroperasinya
Kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga,” tegas dokter
yang kini berusia 64 tahun ini.
Menurutnya, sejak kapal RST Ksatria Airlangga berlayar
mengarungi samudra untuk melakukan bakti sosial di Pulau
Bawean pada Oktober 2017 lalu, tampilan fisik kapal pinisi
yang dibuat di Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan ini sudah
bagus. Ke depan, dia menyebut tampilan fisik kapal RST
Ksatria Airlangga secara bertahap dapat disempurnakan sesuai
fungsi pelayanan.
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“Tidak masalah tampilan fisik kapalnya. Nanti secara
bertahap dapat disempurnakan sesuai fungsi pelayanan
secara optimal. Untuk itu kita semua menyadari perlunya
secara periodik dan kontinyu memberikan kontribusi
untuk dana operasional rutin dalam menjalankan fungsi
Kapal Rumah Sakit Ksatria Airlangga ini,” sambung dokter
kelahiran Singaraja ini.
Ke depan, dokter Agung Dewa Chandra berharap agar
RST Ksatria Airlangga dalam melakukan pelayanan kesehatan,
sebaiknya dibuat skala perioritas sesuai kebutuhan. Dia
menegaskan akan sepenuhnya mendukung operasional Kapal
Rumah Sakit Ksatria Airlangga secara berkelanjutan.
“Harapan saya untuk Kapal Ksatria Airlangga ke depannya
dapat berfungsi sebagai Rumah Sakit yang dapat menjadi perintis
pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan di Indonesia,” sambung dokter yang pernah bertugas (Inspres dokter) di Maluku ini.

Ksatria Airlangga

Mengarungi Samudra
T

ak kurang dari 4.000 pasien di daerah-daerah terpencil di Indonesia telah menikmati layanan
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga. Di kapal berukuran 25m dan 7m inilah dokter-dokter
dari Fakultas Kedokteran Airlangga melakukan bakti sosial ke kawasan yang dulu masih tidak
terjamah fasilitas medis. Termasuk juga membantu pada korban gempa di Palu dan Donggala.
Berikut ini adalah ruangan-ruangan di dalam kapal yang pembangunannya dibantu
oleh ratusan donatur melalui Yayasan Ksatria Medika Airlangga tersebut.
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RUANG OPERASI MINOR
Meski terlihat sederhana, ruang operasi minor ini
telah mengukir senyum di bibir pasien yang dilayani.

RUANG OBAT-OBATAN
Di ruang inilah amunisi obat-obatan yang diperlukan selama
melakukan baksos disimpan. Tak kurang dari 350 jenis obat-obatan
tersimpan di ruangan berukuran 2x2 meter tersebut.

RUANG OPERASI UTAMA
Di ruang operasi inilah dokter-dokter yang belayar bersama Ksatria Airlangga melakukan
ratusan tindakan operasi pembedahan besar termasuk juga membantu persalinan.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: TAUFIK E HIDAYAT & M MUNIB

SELASAR
Selasar yang menjadi saksi sejuta cerita para pasien yang pernah
dilayani kapal ini. Tangis penuh haru, senyum bahagia, berbaur
menjadi satu. Kisah yang tak akan nyata jika kapal yang berawal dari
impian mulia ini tidak pernah berlayar menyusuri lautan Nusantara.
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RUANG OPERASI MINOR
Meski terlihat sederhana, ruang operasi minor ini
telah mengukir senyum di bibir pasien yang dilayani.

RUANG OBAT-OBATAN
Di ruang inilah amunisi obat-obatan yang diperlukan selama
melakukan baksos disimpan. Tak kurang dari 350 jenis obat-obatan
tersimpan di ruangan berukuran 2x2 meter tersebut.

RUANG OPERASI UTAMA
Di ruang operasi inilah dokter-dokter yang belayar bersama Ksatria Airlangga melakukan
ratusan tindakan operasi pembedahan besar termasuk juga membantu persalinan.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: TAUFIK E HIDAYAT & M MUNIB

SELASAR
Selasar yang menjadi saksi sejuta cerita para pasien yang pernah
dilayani kapal ini. Tangis penuh haru, senyum bahagia, berbaur
menjadi satu. Kisah yang tak akan nyata jika kapal yang berawal dari
impian mulia ini tidak pernah berlayar menyusuri lautan Nusantara.
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R

umah Sakit Terapung Ksatria
Airlangga telah melakukan
beberapa kali bakti pelayanan
kesehatan di pulau terluar
dan pulau terpencil. Dan, di setiap
bakti tersebut, masyarakat antusias
memanfaatkan pelayanan kesehatan
yang bagi mereka merupakan “kemewahan”. Sebab, selama ini, tidak
mudah bagi warga di pulau tersebut
untuk mendapatkan layanan kesehatan
lengkap karena minimnya akses transportasi dan medan yang sulit dijangkau.
Kunjungan saat melakukan
pelayanan diberi nama BAKTI KSATRIA
AIRLANGGA karena yang dilakukan
adalah berbakti pada masyarakat
dan pelayanan yang diberikan tidak
saja dalam bidang kesehatan tetapi
juga dalam bidang perekonomian,
pendidikan dalam bentuk penyuluhan,
pembinaan dan diskusi untuk
menyelesaikan dan segala sesuatu yang
sekiranya dibutuhkan.
Karenanya, di setiap bakti
diusahakan mengikutsertakan alumni
dari seluruh fakultas yang ada di Unair,

Bakti Bawean RST KA.

Masyarakat Sambut

Bakti RS Terapung Ksatria Airlangga
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga ‘lahir’ sebagai perwujudan harapan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan spesifik bagi masyarakat di pulau-pulau
terluar dan terpencil. Dan, sejak resmi dilayarkan pada pertengahan tahun 2017 silam,
kapal phinisi sepanjang 25 meter dan lebar 7,2 meter ini telah menunaikan harapan itu.
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Kunjungan Bupati Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. ke ruang operasi saat Bakti Bawean RST KA.
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R

umah Sakit Terapung Ksatria
Airlangga telah melakukan
beberapa kali bakti pelayanan
kesehatan di pulau terluar
dan pulau terpencil. Dan, di setiap
bakti tersebut, masyarakat antusias
memanfaatkan pelayanan kesehatan
yang bagi mereka merupakan “kemewahan”. Sebab, selama ini, tidak
mudah bagi warga di pulau tersebut
untuk mendapatkan layanan kesehatan
lengkap karena minimnya akses transportasi dan medan yang sulit dijangkau.
Kunjungan saat melakukan
pelayanan diberi nama BAKTI KSATRIA
AIRLANGGA karena yang dilakukan
adalah berbakti pada masyarakat
dan pelayanan yang diberikan tidak
saja dalam bidang kesehatan tetapi
juga dalam bidang perekonomian,
pendidikan dalam bentuk penyuluhan,
pembinaan dan diskusi untuk
menyelesaikan dan segala sesuatu yang
sekiranya dibutuhkan.
Karenanya, di setiap bakti
diusahakan mengikutsertakan alumni
dari seluruh fakultas yang ada di Unair,

Bakti Bawean RST KA.

Masyarakat Sambut

Bakti RS Terapung Ksatria Airlangga
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga ‘lahir’ sebagai perwujudan harapan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan spesifik bagi masyarakat di pulau-pulau
terluar dan terpencil. Dan, sejak resmi dilayarkan pada pertengahan tahun 2017 silam,
kapal phinisi sepanjang 25 meter dan lebar 7,2 meter ini telah menunaikan harapan itu.

38

EDISI KHUSUS

2018

Kunjungan Bupati Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. ke ruang operasi saat Bakti Bawean RST KA.
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kapal yang belum berlayar, dan petugas
pelabuhan,” ujar Ketua Umum IKA
Universitas Airlangga, Drs. Ec. Hariyanto
Basoeni yang hadir di acara bakti sosial
Kalimas tersebut.

bahkan dapat pula mengajak alumni
dari universitas lain yang keahliannya
dibutuhkan untuk memberi jalan
keluar dari permasalahan yang ada di
kepulauan. Semua dilakukan secara
sukarela dan ikhlas.
BAKTI BAWEAN
Bakti pertama RST Ksatria Airlangga
digelar di Pulau Bawean pada 25-28
Oktober 2018. Bakti ini merupakan hasil
kerja sama dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik dan RSUD Umar
Masud, Sangkapura Bawean dalam
melakukan pelayanan kesehatan rujukan
masyarakat setempat. Di pulau yang
terletak di laut Jawa -120 kilometer
sebelah Utara Gresik- dan penduduknya
bermata pencaharian sebagai nelayan
dan petani ini, jumlah pasien yang
ditangani oleh 43 orang tim medis
mencapai 449 orang. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 59 orang ditangani
operasi bedah dan 43 orang menjalani
operasi mata.

Bakti Kangean RST KA.

BAKTI KANGEAN
Bakti kedua digelar di Pulau
Kangean pada 19-25 November 2017.
Di pulau yang berada di Kabupaten
Sumenep ini, ternyata banyak penduduk
yang memiliki kelainan struma dan
hernia. Kebanyakan tidak pergi
berobat ke Sumenep atau ke Surabaya
dikarenakan alasan biaya yang besar
dan waktu tempuh yang sangat lama.
Selama di pulau Kangean, RST Ksatria
Airlangga yang membawa 31 orang tim
medis menangani 1.050 pasien. Dari
jumlah seribu lebih tersebut, sebanyak
65 orang dilakukan tindakan operasi
bedah dan kandungan dan 137 orang
dilakukan operasi mata.
BAKTI KALIMAS
Bakti RST Ksatria Airlangga yang
diselenggarakan di Pelabuhan Kalimas,
Surabaya pada 11 Maret 2018, juga
direspons antusias oleh masyarakat.
Ratusan pasien antusias mendapatkan
beberapa pelayanan gratis di bakti
sosial yang digelar selama dua hari
dengan melibatkan 104 tenaga medis.
Ada lebih dari 600-an (605)
masyarakat yang mendapatkan
berbagai pelayanan kesehatan
diantaranya ada poli umum, poli mata,
poli gigi. Termasuk juga operasi bibir
sumbing dan operasi katarak. ”Kami
sebagai alumni UNAIR selalu bersyukur
bahwa sambutannya luar biasa. Yang
di Kalimas saja tak kurang 600 orang
mengantre pelayanan RST. Mereka para
warga sekitar pelabuhan, anak buah
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BAKTI SAPEKEN
Kemudian, di awal Mei 2018, RST
Ksatria Airlangga kembali melakukan
aksi ke Pulau Sapeken. KST Ksatria
Airlangga membawa 90 tenaga medis
yang terdiri dari dokter spesialis bedah
umum, spesialis bedah plastik, spesialis
anastesi, spesialis kandungan, spesialis
penyakit dalam, spesialis anak, spesialis
jantung, spesialis THT, spesialis gigi
dan mulut, spesialis ortopedi, spesialis
mata, dokter umum, perawat di kamar
operasi, perawat anastesi dan petugas
administrasi, serta 6 orang anak buah
kapal. Selain itu, dalam bakti kali ini, ikut
serta 10 orang mahasiswa dari berbagai
universitas di Indonesia yang tergabung
dalam Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia (IMSKI).
Mereka berasal dari Papua,
Sumatera, Jogja, Solo dan Manado.
Mereka berkontribusi mengadakan
penyuluhan dan survei kesehatan.
Antara lain tentang sampah, narkoba,
dan pencegahan penanggulangan
penyakit dekompresi akibat cara
penyelaman yang tidak tepat.
Mengingat penyakit ini banyak dialami
masyarakat setempat yang bermata
pencaharian yang banyak melakukan
penyelaman ke dasar laut.
Ada juga mahasiswa dari fakultas
perikanan dan peternakan yang
memberikan penyuluhan cara beternak
yang ideal. Ada 1362 warga yang
melakukan pemeriksaan di bakti
di Pulau Sapeken ini, dengan 240
diantaranya dilakukan tindakan operasi.
BAKTI BENCANA LOMBOK
Di awal Agustus 2018, RST KA
melakukan misi kemanusiaan ke
Lombok untuk membantu perawatan
kesehatan korban gempa Lombok.
Sejatinya dalam perencanaan tahunan,
RSTKA sudah berniat untuk melakukan
road show ke Indonesia Timur--dimulai
dari Nusa Penida-Lombok-Alor-Maluku
dan diakhiri dengan pelayanan ke
Kepulauan Sumenep. Bahkan, jadwal
sudah disebarluaskan dan persiapan
sudah hampir tuntas.
Namun, dengan hadirnya bencana
alam di Lombok dan kemudian Palu
Donggala, semua rencana yang telah
disusun harus disesuaikan dengan
kebutuhan. Sehingga road show
Indonesia Timur akhirnya dimulai dengan
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kapal yang belum berlayar, dan petugas
pelabuhan,” ujar Ketua Umum IKA
Universitas Airlangga, Drs. Ec. Hariyanto
Basoeni yang hadir di acara bakti sosial
Kalimas tersebut.

bahkan dapat pula mengajak alumni
dari universitas lain yang keahliannya
dibutuhkan untuk memberi jalan
keluar dari permasalahan yang ada di
kepulauan. Semua dilakukan secara
sukarela dan ikhlas.
BAKTI BAWEAN
Bakti pertama RST Ksatria Airlangga
digelar di Pulau Bawean pada 25-28
Oktober 2018. Bakti ini merupakan hasil
kerja sama dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik dan RSUD Umar
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masyarakat setempat. Di pulau yang
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bermata pencaharian sebagai nelayan
dan petani ini, jumlah pasien yang
ditangani oleh 43 orang tim medis
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Bakti Kangean RST KA.
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dan diakhiri dengan pelayanan ke
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Bakti Bencana Lombok lalu memenuhi
janji pada masyarakat Bali dengan
melaksanakan Bakti Nusa Penida dan
kemudian berlanjut ke Bakti Alor.
Bakti Ksatria Airlangga
Lombok dilakukan pada tanggal
8-28 Agustus 2018. Kapal RST KA
bersandar di Pelabuhan Bangsal,
Pamenang, Lombok Utara, NTB untuk
memberikan pelayanan kesehatan
seperti poli umum, poli kandungan,
tindakan operasi, dan posko
kesehatan Pamenang. Total ada 91
tenaga medis yang terlibat. Mereka
bekerjasama dengan tim bantuan
dari seluruh Indonesia. Adapun
jumlah pasiennya mencapai 2.402
pasien dengan 32 pasien dilakukan
tindakan operasi.
Selain memberikan pelayanan
kesehatan, bakti bencana Lombok
juga menyalurkan bantuan lain seperti
pakaian, obat-obatan, handuk, selimut,
tikar, makanan, beras, vitamin, instalansi
air bersih dan juga emergency lamp.

September 2018, juga direspons
antusias oleh masyarakat setempat.
Ada 372 pasien antusias
mendapatkan beberapa pelayanan
gratis di bakti Alor yang digelar
selama tiga hari dengan melibatkan
58 tenaga medis. Dari ratusan
pasien tersebut, sebanyak 64 pasien
dilakukan tindakan operasi.
Setelah selesai menunaikan bakti
di Alor rencananya Tim RST KA akan
melanjutkan road show ke kepulauan
Maluku. Namun dengan terjadinya
bencana alam di Palu Donggala
diputuskan untuk mengubah haluan
demi memberikan dukungan moril dan
materiil kepada masyarakat terdampak
bencana di Palu dan Donggala.

Bakti Nusa Penida RST KA.

BAKTI NUSA PENIDA
Bakti RST Ksatria Airlangga di
Nusa Penida, Bali, digelar selama
tiga hari pada 19-22 September
2018. Untuk Bakti Nusa Penida,
RST Ksatria Airlangga memberikan
pelayanan bersama RS Udayana dan
RS Klungkung. Ada total 42 orang
tim medis yang terlibat dalam Bakti
Nusa Penida. Mereka menangani 176
pasien dengan 87 pasien diantaranya
dilakukan tindakan operasi.

orang. Selain pelayanan kesehatan,
RST Ksatria Airlangga juga memberikan
bantuan logistik berupa makanan
untuk pengungsi, pakaian, selimut,
handuk, tikar, peralatan mandi, lampu
penerangan dan logistik kesehatan.
Selain itu, juga dibentuk tim
darat RST KA yang bertujuan untuk
penanganan pascabencana yang
memiliki program trauma healing.
Dalam pembentukan tim ini, RS
Terapung bekerja sama dengan

berbagai tenaga ahli yang tidak
hanya memiliki latar belakang tenaga
medis. Sehingga diharapkan dapat
membantu mempercepat pemulihan
pasca bencana. Tim ini direncanakan
akan bekerja selama kurang lebih
enam bulan atau sampai daerah
terdampak bencana dirasa telah
kembali pulih.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOK PRIBADI

BAKTI GEMPA DAN TSUNAMI
PALU-DONGGALA
Bakti RST-KA Gempa dan Tsunami
Palu-Donggala dilaksanakan pada 5-18
Oktober 2018. Kapal RST KA bersandar
di Pelabuhan Donggala untuk
memberikan pelayanan kesehatan
seperti poli umum dan instalansi gawat
darurat dan tindakan operasi. Total
jumlah pasiennya mencapai 567
RST KA mengirimkan relawan yang
terdiri dari dokter spesialis, dokter
umum, perawat dan apoteker. relawan
berjumlah 115 orang. Pelayanan
kesehatan di RST KA berkolaborasi
dengan relawan dari RS Karsa Husada
Batu. Total relawan berjumlah 115
Bakti Gempa dan Tsunami Palu-Donggala RST KA.

BAKTI ALOR
Bakti RST Ksatria Airlangga di Alor,
Nusa Tenggara Timur dilaksanakan
di Pelabuhan Kalabahi pada 26-29

Bakti Alor RST KA.
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Kapal yang Luar Biasa
Pada tanggal 3 hingga 6 Maret 2018 silam, RST Ksatria Airlangga bersama Yayasan Baitul Mal PLN
menggelar kegiatan bakti Ksatria Airlangga di Kecamatan Sapeken. Sapeken terletak di salah satu
dari sekian puluh pulau yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumenep, Madura.

K

egiatan bakti Ksatria Airlangga dipusatkan di dermaga pelabuhan Sapeken. Tercatat 1.362 warga yang mengikuti pengobatan dan juga 240 operasi
menjadi cerminan betapa antusiasnya masyarakat di Kecamatan Sapeken terhadap bakti
sosial ini. “Kehadiran RST Ksatria Airlangga ke
Pulau Sapeken memang sangat diharapkan
masyarakat Sapeken dan juga warga di pulau
sekitarnya yang berbeda kecamatan,” ujar
Salim, perawat Puskesmas Sapeken.
Salim yang ikut membantu kelancaran
pelaksanaan bakti RSTKA tersebut mengisahkan,
ketika RST sandar di dermaga Sapeken sekitar
pukul 02.00 dini hari, pagi hari beritanya sudah
tersebar ke pelosok Kepulauan Sapeken dan
sekitarnya. Masyarakat langsung berjubel di
dermaga untuk sekadar ingin menyaksikan kapal
dan juga mengabadikan dirinya bersama kapal
yang menurut mereka sangat luar biasa. “Ini
kapal luar biasa karena bisa melakukan operasi
yang biasanya hanya bisa dilakukan di rumah
sakit dan itupun harus menempuh perjalanan
laut sampai 12 jam ke rumah sakit terdekat di
Singaraja Bali,” ujar Salim.
Menurut Salim, selama bakti RSTKA tersebut,
tenaga kesehatan di RST Ksatria Airlangga yang
dibawa ke Sapeken, seolah-olah seperti tidak
punya lelah. Mereka bekerja dari jam 07.00 sampai
sekitar pukul 01.00. Sampai, saking banyaknya,
pasien post operasi yang dirawat di Puskesmas,
ditempatkan di lorong-lorong Puskesmas, didalam
mushalla, sampai di ruang kantor Puskesmas.
“Masyarakat bersyukur dengan hadirnya RSTKA
di Sapeken, terkhusus dua orang ibu hamil yang
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Menanti RST KA

Kembali ke Kangean
Agenda bakti sosial kesehatan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Pulau Kangean, mendapatkan
respons positif dari masyarakat sekitar. Mimpi masyarakat di Pulau Kangean untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang dekat, mudah dan tanpa biaya, akhirnya kesampaian. “Masyarakat merespons bakti sosial
di RST ini dengan sangat luar biasa. Di hari pertama, pasien yang datang ratusan,” ujar dokter Dini.

Bapak Salim, perawat di Puskesmas Sapeken
Kabupaten Sumenep Madura, menyatakan rasa
syukurnya dapat bekerja bersama tim RST KA.

dilakukan operasi caesar di kapal itu. Alhamdulillah
bayi keduanya yang berjenis kelamin perempuan
lahir dengan selamat,” sambung Salim.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOK PRIBADI

M

enurut dokter Dini, kebanyakan pasien yang datang berobat merupakan pasien mata, lalu obgyn,
bedah dan anak. Karena jumlahnya ratusan, pelayanan di RST KA bahkan dilakukan hingga malam.
“Pelayanan sampai malam. Bahkan untuk yang bedah sampai jam 10 malam,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat di Pulau Kangean
harus menempuh jarak yang tidak dekat. Juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. “Karenanya, bahagia kami tak terhingga, pasien-pasien
kami dapat dilayani di sini, di kepulauan, yang sebelumnya mereka harus menempuh jarak yang tidak
dekat, butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
Kami nantikan RST datang kembali ke tempat kami. Terimakasih tim medis dan paramedis RS Terapung
Ksatria Airlangga, jayalah selalu!,” pungkas dokter Dini.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOK PRIBADI

2018

EDISI KHUSUS

45

PERIFER
REPORTASE

Moh. Salim, S.Kep,Ns.

Kapal yang Luar Biasa
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ditempatkan di lorong-lorong Puskesmas, didalam
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Bapak Salim, perawat di Puskesmas Sapeken
Kabupaten Sumenep Madura, menyatakan rasa
syukurnya dapat bekerja bersama tim RST KA.

dilakukan operasi caesar di kapal itu. Alhamdulillah
bayi keduanya yang berjenis kelamin perempuan
lahir dengan selamat,” sambung Salim.
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M

enurut dokter Dini, kebanyakan pasien yang datang berobat merupakan pasien mata, lalu obgyn,
bedah dan anak. Karena jumlahnya ratusan, pelayanan di RST KA bahkan dilakukan hingga malam.
“Pelayanan sampai malam. Bahkan untuk yang bedah sampai jam 10 malam,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat di Pulau Kangean
harus menempuh jarak yang tidak dekat. Juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. “Karenanya, bahagia kami tak terhingga, pasien-pasien
kami dapat dilayani di sini, di kepulauan, yang sebelumnya mereka harus menempuh jarak yang tidak
dekat, butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
Kami nantikan RST datang kembali ke tempat kami. Terimakasih tim medis dan paramedis RS Terapung
Ksatria Airlangga, jayalah selalu!,” pungkas dokter Dini.
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Dian Mayangsari, dr.
Ruby Riana Asparini, dr., Sp.BP-RE(K)

Operasi Sampai

Sensasi Operasi di Kapal

Jam 02.00 Pagi

yang Digoyang Ombak

Ikut serta dalam kegiatan bakti sosial RST Ksatria Airlangga di Kecamatan (Pulau) Sapeken, Kabupaten
Sumenep menjadi kepingan pengalaman tak terlupakan bagi Dian Mayangsari, dr. Dia bisa mengetahui
sebuah pulau di ujung Kabupaten Sumenep yang padat penduduk tetapi hanya mempunyai satu
puskesmas dengan dua dokter. “Biasanya penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lanjut
akan dirujuk ke Pulau Bali karena lebih dekat daripada ke Sumenep,” ujar dokter Dian.

D

okter Dian ingat betul, RST
Ksatria Airlangga tiba di Pulau
Sapeken sesaat sebelum
subuh setelah perjalanan laut
selama kurang lebih 40 jam. Mereka
disambut baik oleh warga. Pun, selama
di sana, mereka tinggal di rumah-rumah
warga. Setelah beristirahat sebentar,
sekitar pukul 07.00, dokter Dian dan
dokter-dokter lainnya memulai kegiatan.
“Sebagai wakil dari tim dokter umum,
saya dan 10 teman dokter umum
membagi diri menjadi dua tim, yakni Tim
Kapal dan Tim Puskesmas. Saya kebagian
menjadi Tim Puskesmas,” kenangnya.
Menurutnya, Pulau Sapeken sangat
kecil tetapi padat penduduk. Hanya
butuh waktu tidak sampai satu jam untuk
berkeliling pulau dengan motor. Selama
di sana, transportasinya adalah diantar
warga sekitar dengan motor dan juga
ambulan mini yang disebut odongodong. Tiba di Puskesmas, tim dokter
umum sudah ditunggu ratusan warga. Di
pagi hari, mereka membuka Poli Umum
sekaligus melakukan skrining kepada
pasien yang membutuhkan operasi.
Kegiatan Poli Umum baru selesai
pukul 5 sore untuk selanjutnya menanti
kedatangan para dokter spesialis.
“Setelah magrib, rombongan dokter
spesialis dari Surabaya datang. Kami
langsung membuka Poli Bedah Umum,
Bedah Urologi, Bedah Orthopedi,
Bedah Plastik, Poli Mata, Poli THT, Poli
Anak, Poli Jiwa, Poli Anestesi, Radiologi,
dan juga Poli Kandungan. Para dokter
spesialis yang baru datang pun langsung
menangani ratusan pasien hingga larut
malam, selain pasien rawat jalan mereka
juga menyusun jadwal operasi untuk 3
hari ke depan,” jelas dokter Dian.
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Pengalaman terlibat dalam bakti sosial kesehatan bersama RST Ksatria Airlangga ke Pulau
Sapeken, menjadi kenangan tak terlupakan bagi Ruby Riana Asparini, dr., Sp.BP-RE(K). Mulai
dari perjalanan laut yang memakan waktu kurang lebih 8 jam, melakukan operasi di kapal yang
digoyang ombak hingga pengalaman berinteraksi dengan warga setempat.

D

Keesokan harinya, tim dokter
tetap membuka Poli Spesialis sembari
mempersiapkan pasien-pasien yang
akan di operasi. Setelah dilakukan
prosedur pre-operasi di IGD Puskesmas,
pasien dikirim ke kapal di dermaga.
Di dermaga sudah dibangun tenda
darurat untuk ruang persiapan bedah
pre-operasi, sembari menunggu
antrean operasi. Para dokter Spesialis
bergantian melakukan operasi di
atas kapal yang bergoyang. Di kapal
terdapat dua kamar operasi besar dan
dua kamar operasi kecil.
Untuk operasi mata dilakukan di
Puskesmas dengan membuka kamar
operasi dalam ruangan yang paling
layak dengan mesin pendingin udara
dan alat- alat yang langsung dibawa
dari Surabaya. Kebanyakan pasien

mata yang ditangani dan dioperasi
adalah katarak dan pterygium.
“Operasi-operasi yang dilakukan di
kapal yakni hernia, struma (gondok),
prostat, bibir sumbing, tumor jinak,
kulit dan jaringan lunak hingga operasi
sectio caesaria. Operasi dilakukan
dari pagi hingga larut malam karena
banyaknya jumlah pasien. Dalam
sehari di kapal mencapai 30 hingga
40 pasien yang dioperasi. Hari
terakhir, operasi baru selesai pukul
dua malam dan pukul tiga tim
dokter spesialis sudah harus pulang
ke Surabaya dengan menaiki kapal
mesin yang jadwalnya sudah fixed,”
kenang dokter Dian.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOK PRIBADI

okter Ruby berangkat
bersama tim dari Cleft Lip
and Palate Center yang
merupakan gabungan dari tim
Cleft Lip and Palate Center Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Malang, tim RSI Aisyiyah Malang,
tim Bagian Bedah Plastik RSUD Dr.
Soetomo/ FKUA Surabaya, tim SMF
Bedah Plastik RS BDH Surabaya.
“Kami berangkat membawa serta
instrumen operasi dan bahan habis
pakai yang kami butuhkan. Terbayang
over weight bagasi bila menggunakan
pesawat. Untungnya transportasi tidak
melalui udara,” kenangnya.
Berkumpul di depan aula FKUA
pada tengah malam, lantas singgah
Sholat Shubuh di Pamekasan dan
menikmati sarapan nasi cumi lengkap
dengan kuah hitamnya ditambah
secangkir kopi hitam pekat, perjalanan
sampai pulau Kangean ditempuh
dalam 4,5 jam. “Bersyukur rasanya menginjakkan kaki di
daratan untuk sesaat. Makan siang di kapal sambil tergoyanggoyang. Kami pindah ke kapal Danakan (kapal nelayan) untuk
menuju pulau Sapeken. Jangan bayangkan ada kursi, karena
kami duduk selonjoran di lantai kapal,” ujar dokter Ruby.
Perjalanan sampai pulau Sapeken ditempuh dalam 3,5 jam.
Sehingga total perjalanan laut ditempuh kurang lebih 8 jam.
Tim dokter lantas diantar dengan odong-odong menuju titik
kumpul. Dokter Ruby dan beberap teman sejawat medis dan
paramedis perempuan lain, menginap di rumah ibu Juhairiyah
Suryadi, salah satu penduduk Pulau Sapeken yang dengan
rela memberikan fasilitas menginap bagi tim RST KA. “Hari
pertama baksos diawali dengan perjalanan berjalan kaki ke
pelabuhan. Ternyata pulau ini walking distance dari ujung
ke ujung. Tidak ada jalan mobil, hanya cukup untuk sepeda
motor atau odong-odong. Berbekal arahan ibu Juhairiyah,

kami berjalan ke pelabuhan. Ternyata
di depan kapal telah berdiri tenda
perawatan pasien sebelum dan
sesudah operasi. Kami segera bersiap
untuk memulai kegiatan operasi di
kapal Ksatria Airlangga yang bersandar
di pelabuhan,” jelas dia.
Awalnya, dokter Ruby mengaku
perlu menyesuaikan diri agar dapat
melakukan operasi dalam kapal Ksatria
Airlangga yang meski bersandar,
tetap bergoyang mengikuti ombak.
Kamar operasi terdapat pada bagian
lambung kapal di bawah. Setelah
mempersiapkan berbagai alat,
instrumen dan bahan habis pakai,
mereka memulai berbagai kasus yang
ditemui seperti beberapa kasus tumor
jaringan lunak, serta kasus utama kami
yaitu bibir sumbing / cleft lip and
palate. “Hari itu berlalu cepat, dengan
sedikit kendala yaitu beberapa kali mati
lampu dan kehabisan oksigen, sehingga
harus mengambil oksigen dari gudang. Antusiasme masyarakat
meluber, terutama di bagian rawat jalan. Namun semua dapat
terlayani dengan baik sekuat tenaga kami,” kenangnya.
Di hari kedua, para dokter melanjutkan operasi pasien
yang masuk dalam daftar antrean, selain kasus CLP yang
telah di selesaikan di hari sebelumnya. Operasi bedah
umum hari kedua ini cukup banyak sehingga operasi terakhir
diselesaikan pada jam 2 malam, sesaat sebelum berkumpul di
pelabuhan untuk menempuh perjalanan pulang. “Perjalanan
pulang kami lalui sebagian besar dengan tertidur karena
kelelahan. Sapeken – Kangean, Kangean – Kalianget,
dilanjutkan perjalanan darat sampai ke Surabaya dan Malang.
Alhamdulillah atas semua pengalaman melelahkan tetapi
indah ini,” pungkas dokter Ruby.
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Dian Mayangsari, dr.
Ruby Riana Asparini, dr., Sp.BP-RE(K)

Operasi Sampai

Sensasi Operasi di Kapal

Jam 02.00 Pagi

yang Digoyang Ombak

Ikut serta dalam kegiatan bakti sosial RST Ksatria Airlangga di Kecamatan (Pulau) Sapeken, Kabupaten
Sumenep menjadi kepingan pengalaman tak terlupakan bagi Dian Mayangsari, dr. Dia bisa mengetahui
sebuah pulau di ujung Kabupaten Sumenep yang padat penduduk tetapi hanya mempunyai satu
puskesmas dengan dua dokter. “Biasanya penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lanjut
akan dirujuk ke Pulau Bali karena lebih dekat daripada ke Sumenep,” ujar dokter Dian.

D

okter Dian ingat betul, RST
Ksatria Airlangga tiba di Pulau
Sapeken sesaat sebelum
subuh setelah perjalanan laut
selama kurang lebih 40 jam. Mereka
disambut baik oleh warga. Pun, selama
di sana, mereka tinggal di rumah-rumah
warga. Setelah beristirahat sebentar,
sekitar pukul 07.00, dokter Dian dan
dokter-dokter lainnya memulai kegiatan.
“Sebagai wakil dari tim dokter umum,
saya dan 10 teman dokter umum
membagi diri menjadi dua tim, yakni Tim
Kapal dan Tim Puskesmas. Saya kebagian
menjadi Tim Puskesmas,” kenangnya.
Menurutnya, Pulau Sapeken sangat
kecil tetapi padat penduduk. Hanya
butuh waktu tidak sampai satu jam untuk
berkeliling pulau dengan motor. Selama
di sana, transportasinya adalah diantar
warga sekitar dengan motor dan juga
ambulan mini yang disebut odongodong. Tiba di Puskesmas, tim dokter
umum sudah ditunggu ratusan warga. Di
pagi hari, mereka membuka Poli Umum
sekaligus melakukan skrining kepada
pasien yang membutuhkan operasi.
Kegiatan Poli Umum baru selesai
pukul 5 sore untuk selanjutnya menanti
kedatangan para dokter spesialis.
“Setelah magrib, rombongan dokter
spesialis dari Surabaya datang. Kami
langsung membuka Poli Bedah Umum,
Bedah Urologi, Bedah Orthopedi,
Bedah Plastik, Poli Mata, Poli THT, Poli
Anak, Poli Jiwa, Poli Anestesi, Radiologi,
dan juga Poli Kandungan. Para dokter
spesialis yang baru datang pun langsung
menangani ratusan pasien hingga larut
malam, selain pasien rawat jalan mereka
juga menyusun jadwal operasi untuk 3
hari ke depan,” jelas dokter Dian.
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Pengalaman terlibat dalam bakti sosial kesehatan bersama RST Ksatria Airlangga ke Pulau
Sapeken, menjadi kenangan tak terlupakan bagi Ruby Riana Asparini, dr., Sp.BP-RE(K). Mulai
dari perjalanan laut yang memakan waktu kurang lebih 8 jam, melakukan operasi di kapal yang
digoyang ombak hingga pengalaman berinteraksi dengan warga setempat.

D

Keesokan harinya, tim dokter
tetap membuka Poli Spesialis sembari
mempersiapkan pasien-pasien yang
akan di operasi. Setelah dilakukan
prosedur pre-operasi di IGD Puskesmas,
pasien dikirim ke kapal di dermaga.
Di dermaga sudah dibangun tenda
darurat untuk ruang persiapan bedah
pre-operasi, sembari menunggu
antrean operasi. Para dokter Spesialis
bergantian melakukan operasi di
atas kapal yang bergoyang. Di kapal
terdapat dua kamar operasi besar dan
dua kamar operasi kecil.
Untuk operasi mata dilakukan di
Puskesmas dengan membuka kamar
operasi dalam ruangan yang paling
layak dengan mesin pendingin udara
dan alat- alat yang langsung dibawa
dari Surabaya. Kebanyakan pasien

mata yang ditangani dan dioperasi
adalah katarak dan pterygium.
“Operasi-operasi yang dilakukan di
kapal yakni hernia, struma (gondok),
prostat, bibir sumbing, tumor jinak,
kulit dan jaringan lunak hingga operasi
sectio caesaria. Operasi dilakukan
dari pagi hingga larut malam karena
banyaknya jumlah pasien. Dalam
sehari di kapal mencapai 30 hingga
40 pasien yang dioperasi. Hari
terakhir, operasi baru selesai pukul
dua malam dan pukul tiga tim
dokter spesialis sudah harus pulang
ke Surabaya dengan menaiki kapal
mesin yang jadwalnya sudah fixed,”
kenang dokter Dian.
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okter Ruby berangkat
bersama tim dari Cleft Lip
and Palate Center yang
merupakan gabungan dari tim
Cleft Lip and Palate Center Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Malang, tim RSI Aisyiyah Malang,
tim Bagian Bedah Plastik RSUD Dr.
Soetomo/ FKUA Surabaya, tim SMF
Bedah Plastik RS BDH Surabaya.
“Kami berangkat membawa serta
instrumen operasi dan bahan habis
pakai yang kami butuhkan. Terbayang
over weight bagasi bila menggunakan
pesawat. Untungnya transportasi tidak
melalui udara,” kenangnya.
Berkumpul di depan aula FKUA
pada tengah malam, lantas singgah
Sholat Shubuh di Pamekasan dan
menikmati sarapan nasi cumi lengkap
dengan kuah hitamnya ditambah
secangkir kopi hitam pekat, perjalanan
sampai pulau Kangean ditempuh
dalam 4,5 jam. “Bersyukur rasanya menginjakkan kaki di
daratan untuk sesaat. Makan siang di kapal sambil tergoyanggoyang. Kami pindah ke kapal Danakan (kapal nelayan) untuk
menuju pulau Sapeken. Jangan bayangkan ada kursi, karena
kami duduk selonjoran di lantai kapal,” ujar dokter Ruby.
Perjalanan sampai pulau Sapeken ditempuh dalam 3,5 jam.
Sehingga total perjalanan laut ditempuh kurang lebih 8 jam.
Tim dokter lantas diantar dengan odong-odong menuju titik
kumpul. Dokter Ruby dan beberap teman sejawat medis dan
paramedis perempuan lain, menginap di rumah ibu Juhairiyah
Suryadi, salah satu penduduk Pulau Sapeken yang dengan
rela memberikan fasilitas menginap bagi tim RST KA. “Hari
pertama baksos diawali dengan perjalanan berjalan kaki ke
pelabuhan. Ternyata pulau ini walking distance dari ujung
ke ujung. Tidak ada jalan mobil, hanya cukup untuk sepeda
motor atau odong-odong. Berbekal arahan ibu Juhairiyah,

kami berjalan ke pelabuhan. Ternyata
di depan kapal telah berdiri tenda
perawatan pasien sebelum dan
sesudah operasi. Kami segera bersiap
untuk memulai kegiatan operasi di
kapal Ksatria Airlangga yang bersandar
di pelabuhan,” jelas dia.
Awalnya, dokter Ruby mengaku
perlu menyesuaikan diri agar dapat
melakukan operasi dalam kapal Ksatria
Airlangga yang meski bersandar,
tetap bergoyang mengikuti ombak.
Kamar operasi terdapat pada bagian
lambung kapal di bawah. Setelah
mempersiapkan berbagai alat,
instrumen dan bahan habis pakai,
mereka memulai berbagai kasus yang
ditemui seperti beberapa kasus tumor
jaringan lunak, serta kasus utama kami
yaitu bibir sumbing / cleft lip and
palate. “Hari itu berlalu cepat, dengan
sedikit kendala yaitu beberapa kali mati
lampu dan kehabisan oksigen, sehingga
harus mengambil oksigen dari gudang. Antusiasme masyarakat
meluber, terutama di bagian rawat jalan. Namun semua dapat
terlayani dengan baik sekuat tenaga kami,” kenangnya.
Di hari kedua, para dokter melanjutkan operasi pasien
yang masuk dalam daftar antrean, selain kasus CLP yang
telah di selesaikan di hari sebelumnya. Operasi bedah
umum hari kedua ini cukup banyak sehingga operasi terakhir
diselesaikan pada jam 2 malam, sesaat sebelum berkumpul di
pelabuhan untuk menempuh perjalanan pulang. “Perjalanan
pulang kami lalui sebagian besar dengan tertidur karena
kelelahan. Sapeken – Kangean, Kangean – Kalianget,
dilanjutkan perjalanan darat sampai ke Surabaya dan Malang.
Alhamdulillah atas semua pengalaman melelahkan tetapi
indah ini,” pungkas dokter Ruby.
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Erry Dewanto dr. Sp.M

Pengalaman Langka Pengobatan Mata

di Pulau Tengah Lautan

Melakukan skrining pengobatan mata di daerah terpencil, cukup sering dilakukan Erry Dewanto, dr., Sp.M
bersama tim Klinik mata EDC group. Salah satunya pernah bersama para offroader 4x4
menembus rintangan di gunung lembah daerah di atas pasrepan Bromo.

N

amun, melakukan bakti sosial kesehatan ke
sebuah pulau terpencil di tengah lautan,
merupakan pengalaman yang langka baginya.
Pengalaman seperti itulah yang dirasakan
dokter Erry Dewanto ketika ikut berpartisipasi dalam bakti
bersama Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga di
Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep.
“Pulau Sapeken adalah pulau kecil yang dapat kami
capai melalui pelabuhan Sumenep 4,5 jam sampai di
pelabuhan Kangean, kemudian lanjut 3,5 jam sampai
di Sapeken. Kami sering melakukan skrining atau
pengobatan mata di daerah terpencil, tapi sangat jarang
melakukan bakti sosial di sebuah pulau terpencil di tengah
lautan,” kenang dokter Erry Dewanto.

Dokter Erry menjelaskan, sebagai daerah kepulauan,
masyarakat yang tinggal di wilayah Pulau Sapeken banyak
yang terkena penyakit katarak dan pterygium atau daging
tumbuh pada selaput mata. “Ketika diadakan pemeriksaan
skrining katarak dan pterygium, pasien yang datang ternyata
tidak hanya dari Pulau Sapeken, tetapi juga dari pulau-pulau
sekitar yang jumlahnya cukup banyak,” ujarnya.
Menurut dokter Erry, total jumlah pasien yang diperiksa
mata dalam bakti sosial di Pulau Sapeken mencapai 472
orang. “Jumlah yang dioperasi katarak ada 62 orang dan
pterygium ada 70 pasien,” ujarnya.

Armanto Sidohutomo, dr., Sp.M(K).

NASKAH : HADI SANTOSO
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: DOK PRIBADI

Tidak Kesulitan

Operasi Mata di Kapal
Ikut terlibat dalam bakti RST Ksatria Airlangga di Pelabuhan Kalimas, Surabaya meninggalkan kesan mendalam bagi
Armanto Sidohutomo, dr., Sp.M(K). Dokter Armanto mengaku sangat terkesan dengan antusiasme masyarakat. Acara bakti
sosial kesehatan di Kalimas yang digelar pada pertengahan Maret 2018 tersebut dipadati kurang lebih 600 masyarakat.
“Kesannya bagus sekali. Pasien sangat antusias,” ujar dokter Alumnus FK Unair angkatan 1987 ini.

D

okter spesialis mata yang pertama kali melakukan operasi katarak di RST Ksatria Airlangga ini mengaku
tidak mendapatkan masalah selama proses operasi di kapal. Operasinya berjalan lancar. “Ternyata operasi
di kapal, saya tidak mengalami kesulitan sama sekali. Operasinya lancar, malah banyak yang ikut melihat.
Tidak ada hambatan selama tindakan operasi,” sambung dokter Armanto.
Untuk melakukan operasi mata di kapal, dokter Armanto mengaku membawa sendiri semua peralatannya.
Dan, ketika melihat operasi berjalan lancar, semua ikhtiar itu seakan mendapat hasil memuaskan. Pengalaman itu
rupanya membuatnya ‘ketagihan’. Dia ingin kembali melakukan operasi mata di kapal.
“Insya Allah bulan Oktober nanti saat bakti ke Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur, saya akan full ikut,” ujar
dokter kelahiran 8 Agustus 1967 ini dengan antusias. Dan alhamdulillah niat ini sudah terlaksana, dalam Bakti Alor
yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 29 September 2018 dokter Armanto dan timnya ikut dalam rangkaian
acara bakti Alor dan melakukan operasi katarak dan pterygium dengan hasil yang baik.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
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Erry Dewanto dr. Sp.M

Pengalaman Langka Pengobatan Mata

di Pulau Tengah Lautan

Melakukan skrining pengobatan mata di daerah terpencil, cukup sering dilakukan Erry Dewanto, dr., Sp.M
bersama tim Klinik mata EDC group. Salah satunya pernah bersama para offroader 4x4
menembus rintangan di gunung lembah daerah di atas pasrepan Bromo.

N

amun, melakukan bakti sosial kesehatan ke
sebuah pulau terpencil di tengah lautan,
merupakan pengalaman yang langka baginya.
Pengalaman seperti itulah yang dirasakan
dokter Erry Dewanto ketika ikut berpartisipasi dalam bakti
bersama Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga di
Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep.
“Pulau Sapeken adalah pulau kecil yang dapat kami
capai melalui pelabuhan Sumenep 4,5 jam sampai di
pelabuhan Kangean, kemudian lanjut 3,5 jam sampai
di Sapeken. Kami sering melakukan skrining atau
pengobatan mata di daerah terpencil, tapi sangat jarang
melakukan bakti sosial di sebuah pulau terpencil di tengah
lautan,” kenang dokter Erry Dewanto.

Dokter Erry menjelaskan, sebagai daerah kepulauan,
masyarakat yang tinggal di wilayah Pulau Sapeken banyak
yang terkena penyakit katarak dan pterygium atau daging
tumbuh pada selaput mata. “Ketika diadakan pemeriksaan
skrining katarak dan pterygium, pasien yang datang ternyata
tidak hanya dari Pulau Sapeken, tetapi juga dari pulau-pulau
sekitar yang jumlahnya cukup banyak,” ujarnya.
Menurut dokter Erry, total jumlah pasien yang diperiksa
mata dalam bakti sosial di Pulau Sapeken mencapai 472
orang. “Jumlah yang dioperasi katarak ada 62 orang dan
pterygium ada 70 pasien,” ujarnya.

Armanto Sidohutomo, dr., Sp.M(K).
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Tidak Kesulitan

Operasi Mata di Kapal
Ikut terlibat dalam bakti RST Ksatria Airlangga di Pelabuhan Kalimas, Surabaya meninggalkan kesan mendalam bagi
Armanto Sidohutomo, dr., Sp.M(K). Dokter Armanto mengaku sangat terkesan dengan antusiasme masyarakat. Acara bakti
sosial kesehatan di Kalimas yang digelar pada pertengahan Maret 2018 tersebut dipadati kurang lebih 600 masyarakat.
“Kesannya bagus sekali. Pasien sangat antusias,” ujar dokter Alumnus FK Unair angkatan 1987 ini.

D

okter spesialis mata yang pertama kali melakukan operasi katarak di RST Ksatria Airlangga ini mengaku
tidak mendapatkan masalah selama proses operasi di kapal. Operasinya berjalan lancar. “Ternyata operasi
di kapal, saya tidak mengalami kesulitan sama sekali. Operasinya lancar, malah banyak yang ikut melihat.
Tidak ada hambatan selama tindakan operasi,” sambung dokter Armanto.
Untuk melakukan operasi mata di kapal, dokter Armanto mengaku membawa sendiri semua peralatannya.
Dan, ketika melihat operasi berjalan lancar, semua ikhtiar itu seakan mendapat hasil memuaskan. Pengalaman itu
rupanya membuatnya ‘ketagihan’. Dia ingin kembali melakukan operasi mata di kapal.
“Insya Allah bulan Oktober nanti saat bakti ke Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur, saya akan full ikut,” ujar
dokter kelahiran 8 Agustus 1967 ini dengan antusias. Dan alhamdulillah niat ini sudah terlaksana, dalam Bakti Alor
yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 29 September 2018 dokter Armanto dan timnya ikut dalam rangkaian
acara bakti Alor dan melakukan operasi katarak dan pterygium dengan hasil yang baik.
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Agustini Rizky Dhiniharia, dr., Sp.OG

Haru Menangani Kelahiran

Disela Goyangan Ombak

Aries Rakhmat Hidayat, dr., Sp.OT

Tolak Minum Obat Anti Mabuk

Sukses Mual Selama Perjalanan Laut
Kegiatan Bakti Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura sudah berlalu
empat bulan yang lalu. Namun, bagi Aries Rakhmat Hidayat, dr., Sp.OT, kesannya masih melekat sampai sekarang.

D

ia masih teringat panjangnya
waktu perjalanan ke
pulau yang masuk wilayah
Kabupaten Sumenep tersebut.
Berangkat sebelum Subuh dari Kampus
A FK Universitas Airlangga, hingga
sampai di Pulau Sapeken tepat adzan
Maghrib berkumandang. “Panjangnya
perjalanan lewat darat dan laut tidak
bisa diremehkan, hingga saya yang
saat itu menolak minum obat anti
mabuk perjalanan, sukses mual selama
perjalanan laut,” kenang dokter Aries.
Dia merasa lega ketika sampai
dan disambut penduduk setempat
yang ternyata sangat padat dan
disajikan makan malam nikmat
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dengan ikan olahan khas Sapeken.
Sejenak beristirahat sholat, lantas
beranjak ke Puskesmas setempat
untuk skrining pasien yang akan
ditangani esok hari. “Penduduk
padat di pulau yang kecil ini ternyata
tidak pernah mencicipi pelayanan
spesialis. Bahkan, hanya untuk
pemeriksaan Xray, mereka harus
melewati perjalanan laut selama 8
jam pulang pergi ke Pulau Kangean
yang terdekat,” ujar dr Aries.
Ketika menemukan kasus yang berat
dan tidak bisa dikerjakan di Rumah
Sakit Terapung, dia mengaku berat
hati untuk mengatakan “harus dirujuk”
demi membayangkan betapa berat

dan panjangnya perjalanan mereka ke
tempat rujukan.
Namun, selama tiga hari
berkegiatan di sana, para dokter
tidak ingin meninggalkan masalah
di penduduk setempat. “Di bidang
Orthopedi saya melakukan pain
intervention procedure, soft tissue
procedure, dan implant removal dengan
segala keterbatasannya. Paska bakti
sosial kadang saya masih menerima
kabar atau konsultasi Puskesmas
setempat untuk kasus Orthopedi,”
sambung dokter Aris.
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Sebagai dokter spesialis obstetri genekologi, Agustini Rizky Dhiniharia, dr., Sp.OG
sudah berpengalaman menangani ibu melahirkan. Namun, menangani proses kelahiran di atas kapal
yang digoyang ombak, menjadi pengalaman baru baginya.

P

engalaman itu dirasakannnya ketika ikut dalam
kegiatan baksos kesehatan di kapal RST Ksatria
Airlangga di pulau Kangean dan di pulau Sapeken. “Di
kedua pulau ini, saya mendapat beberapa kasus yang
perlu operasi, diantaranya adalah operasi caesar untuk
melahirkan bayi,” ujar dokter Dhini, panggilannya.
Menurut dokter kelahiran Surabaya 12 Agustus 1966 ini, ada
sensasi unik ketika dirinya melakukan operasi di kapal pinisi ini.
Yakni goyangan kapal dan alunan ombak. Meskipun kapal
dalam posisi bersandar di pelabuhan, dia menyebut ayunan
ombak tetap sangat terasa. “Terutama saat malam di mana
ada gelombang pasang yang lumayan. Jadi operator maupun
asisten harus punya semacam kuda-kuda yang kuat (ketika
menangani pasien). Alhamdulillah semua operasi berjalan
lancar tanpa komplikasi,” sambung alumnus FK Unair angkatan
85 dan lulus PPDS Obgyn Unair tahun 2003 ini.
Salah seorang pasien yang melahirkan di kapal RST
Ksatria Airlangga adalah Yuli Astutik. Ibu berusia 22 tahun
ini melahirkan putri pertamanya lewat operasi caesar karena
kasus panggul sempit. Menjalani proses persalinan di atas
kapal, Yuli mengaku merasakan goncangan ombak. Namun,
dia tidak mempedulikan itu. “Saya hanya banyak berdoa.
Rasa ingin segera melihat dan mendengar tangisan bayi
saya, Alhamdulillah bisa membuat saya tenang,” ujarnya.

Dia lalu memberi nama putrinya itu Aisyah Putri Airlangga. Yuli
mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada tim dokter di RST
Ksatria Airlangga. “Jika bukan karena RS Terapung dan dokterdokter yang hebat, entah bagaimana nasib saya dan bayi saya.
Apalagi saya ini dari keluarga yang sangat rendah dalam masalah
ekonomi. Terima kasih kepada semua tim RS. Terapung,” ucap Yuli.
NASKAH : HADI SANTOSO
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Disela Goyangan Ombak

Aries Rakhmat Hidayat, dr., Sp.OT

Tolak Minum Obat Anti Mabuk

Sukses Mual Selama Perjalanan Laut
Kegiatan Bakti Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura sudah berlalu
empat bulan yang lalu. Namun, bagi Aries Rakhmat Hidayat, dr., Sp.OT, kesannya masih melekat sampai sekarang.

D

ia masih teringat panjangnya
waktu perjalanan ke
pulau yang masuk wilayah
Kabupaten Sumenep tersebut.
Berangkat sebelum Subuh dari Kampus
A FK Universitas Airlangga, hingga
sampai di Pulau Sapeken tepat adzan
Maghrib berkumandang. “Panjangnya
perjalanan lewat darat dan laut tidak
bisa diremehkan, hingga saya yang
saat itu menolak minum obat anti
mabuk perjalanan, sukses mual selama
perjalanan laut,” kenang dokter Aries.
Dia merasa lega ketika sampai
dan disambut penduduk setempat
yang ternyata sangat padat dan
disajikan makan malam nikmat
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dengan ikan olahan khas Sapeken.
Sejenak beristirahat sholat, lantas
beranjak ke Puskesmas setempat
untuk skrining pasien yang akan
ditangani esok hari. “Penduduk
padat di pulau yang kecil ini ternyata
tidak pernah mencicipi pelayanan
spesialis. Bahkan, hanya untuk
pemeriksaan Xray, mereka harus
melewati perjalanan laut selama 8
jam pulang pergi ke Pulau Kangean
yang terdekat,” ujar dr Aries.
Ketika menemukan kasus yang berat
dan tidak bisa dikerjakan di Rumah
Sakit Terapung, dia mengaku berat
hati untuk mengatakan “harus dirujuk”
demi membayangkan betapa berat

dan panjangnya perjalanan mereka ke
tempat rujukan.
Namun, selama tiga hari
berkegiatan di sana, para dokter
tidak ingin meninggalkan masalah
di penduduk setempat. “Di bidang
Orthopedi saya melakukan pain
intervention procedure, soft tissue
procedure, dan implant removal dengan
segala keterbatasannya. Paska bakti
sosial kadang saya masih menerima
kabar atau konsultasi Puskesmas
setempat untuk kasus Orthopedi,”
sambung dokter Aris.
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Sebagai dokter spesialis obstetri genekologi, Agustini Rizky Dhiniharia, dr., Sp.OG
sudah berpengalaman menangani ibu melahirkan. Namun, menangani proses kelahiran di atas kapal
yang digoyang ombak, menjadi pengalaman baru baginya.

P

engalaman itu dirasakannnya ketika ikut dalam
kegiatan baksos kesehatan di kapal RST Ksatria
Airlangga di pulau Kangean dan di pulau Sapeken. “Di
kedua pulau ini, saya mendapat beberapa kasus yang
perlu operasi, diantaranya adalah operasi caesar untuk
melahirkan bayi,” ujar dokter Dhini, panggilannya.
Menurut dokter kelahiran Surabaya 12 Agustus 1966 ini, ada
sensasi unik ketika dirinya melakukan operasi di kapal pinisi ini.
Yakni goyangan kapal dan alunan ombak. Meskipun kapal
dalam posisi bersandar di pelabuhan, dia menyebut ayunan
ombak tetap sangat terasa. “Terutama saat malam di mana
ada gelombang pasang yang lumayan. Jadi operator maupun
asisten harus punya semacam kuda-kuda yang kuat (ketika
menangani pasien). Alhamdulillah semua operasi berjalan
lancar tanpa komplikasi,” sambung alumnus FK Unair angkatan
85 dan lulus PPDS Obgyn Unair tahun 2003 ini.
Salah seorang pasien yang melahirkan di kapal RST
Ksatria Airlangga adalah Yuli Astutik. Ibu berusia 22 tahun
ini melahirkan putri pertamanya lewat operasi caesar karena
kasus panggul sempit. Menjalani proses persalinan di atas
kapal, Yuli mengaku merasakan goncangan ombak. Namun,
dia tidak mempedulikan itu. “Saya hanya banyak berdoa.
Rasa ingin segera melihat dan mendengar tangisan bayi
saya, Alhamdulillah bisa membuat saya tenang,” ujarnya.

Dia lalu memberi nama putrinya itu Aisyah Putri Airlangga. Yuli
mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada tim dokter di RST
Ksatria Airlangga. “Jika bukan karena RS Terapung dan dokterdokter yang hebat, entah bagaimana nasib saya dan bayi saya.
Apalagi saya ini dari keluarga yang sangat rendah dalam masalah
ekonomi. Terima kasih kepada semua tim RS. Terapung,” ucap Yuli.
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Donny Dwi Bakhirinda, S.Kep.Ns.

Pergi Pulang Mabuk Laut

Radias Dwi Padmani, dr., Sp.BP.

Pengalaman berpartisipasi dalam kegiatan bakti kemanusiaan bersama Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Pulau Kangean,
menyisakan cerita tak terlupakan bagi Donny Dwi Bakhirinda, S.Kep.Ns. Meski bakti kemanusiaan di Kangean tersebut sudah berlalu
hampir setahun, tetapi kenangannya masih sulit dilupakan oleh Donny yang merupakan perawat anestesi.

“I

tu pengalaman yang tak terlupakan. Selama perjalanan ke
pulau Kangean, saya mabuk laut.
Dari awal kepala sudah puyeng.
Dan ketika perjalanan pulang juga mabuk
laut lagi,” kenang Donny.
Menurut Donny, bakti sosial dengan
menaiki kapal RST Ksatria Airlangga ke Pulau
Kangean pada 19-25 November 2017 itu
sebenarnya bukan perjalanan pertamanya
menaiki kapal laut. Sebelumnya, dia pernah
menyeberangi lautan dengan kapal dari
Ketapang Gilimanuk. Dan kala itu, dia tidak
mabuk. “Mungkin karena terlalu lama di
kapalnya. Yang bisa saya lakukan ya minum
obat anti mabuk laut,” ujarnya.

kembali melaut bersama RST Ksatria
Airlangga. Menurutnya, bakti sosial
yang dilakukan RST Ksatria Airlangga
tersebut sangat mulia. Sebagai perawat
anestesi, Donny bertugas membantu
dokter anestesi untuk menyiapkan
obat, memasang infus hingga ikut
membantu bius. “Nggak kapok lha,
kan pengalaman yang tak terlupakan.
Apalagi ini bagus sekali untuk menolong
warga di pedalaman yang jauh dari
rumah sakit supaya mereka mendapatkan kemudahan,” terang Donny.
Meski punya kenangan mabuk laut,
Donny mengaku tidak kapok bila harus
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Helda Budiyanti, S.KM

Ada Ombak Besar, Kejatuhan Lemari Gantung
Pengalaman menarik sekaligus lucu, pernah dirasakan Helda Budiyanti, S.KM ketika ikut serta dalam kegiatan
bakti sosial RST Ksatria Airlangga di Kecamatan (Pulau) Sapeken, Kabupaten Sumenep. Berangkat dengan menaiki
kapal RSTKA dari Surabaya menuju Sapeken, diperkirakan membutuhkan waktu tiga jam perjalanan laut.

P

erjalanan panjang nan melelahkan
diatas kapal teratasi dengan
tidur. Tapi, itupun tidak terobati
maksimal. Pasalnya, kondisi kapal
yang bergoyang karena ombak, menyebabkan mata sulit terpejam. Belum lagi
ditambah resiko kejatuhan barang yang
tiba-tiba.
“Kalau di kapal susah buat tidur.
Saya juga cari cara menghilangkan mual.
Nah, giliran baru bisa merem, ombak
besar lewat, tiba-tiba lemari gantung
yang isinya mie instan, makanan ringan,
minuman, jatuh tepat di atas saya.
Bahkan, semua alat yang ada di kamar
sterilisasi bergerak, menimbulkan bunyi
yang mengganggu. Obat-obatan di
lemari obat berjatuhan. Nggak jadi tidur
deh akhirnya hihihi,” kenang Helda.
Selain pengalaman di perjalanan,
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selama kegiatan baksos, ia juga memiliki
pengalaman lucu. Saat pasien yang
dioperasi membludak, operasi dilakukan
sampai pukul 02.00 dini hari, dia bersama
beberapa mahasiswa yang bertugas di
kapal, ingin kembali ke penginapan.

Akan tetapi, transportasi di pulau
Sepeken terbilang sulit.
“Transportasi disana bila tidak
berjalan kaki, ya naik motor atau
kendaraan umum berupa motor tossa
atau odong-odong. Karena sudah sepi,
diputuskan jalan kaki. Padahal jarak kapal
ke rumah nggak jauh-jauh banget,”
kenang sekretaris RST KA ini.
Setelah berjalan kaki hampir setengah
jam lamanya, pihaknya tidak menemukan
apa-apa. Semua jalan, lanjut dia, seperti
labirin. Hingga akhirnya, pertolongan
odong-odong pun datang. Tapi, bukannya
diantar ketempat yang dituju, tapi malah
salah tujuan. Hingga akhirnya, diputuskan
untuk melanjutkan perjalanan kembali
dengan jalan kaki.
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Pejamkan Mata

Sepanjang Perjalanan
Berpartisipasi dalam kegiatan bakti bersama Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Pulau Sapeken,
Kabupaten Sumenep, menyisakan kenangan mendalam bagi Radias Dwi Padmani, dr., Sp.BP.
Kenangan yang tidak hanya menyentuh tetapi juga lucu dan tidak terlupakan.

D

ia masih mengingat perjalanan
yang
cukup
melelahkan
ditempuh dengan dua
kali berganti kapal yang
masing-masing butuh waktu
tempuh sekitar 3-4 jam. Dalam
perjalanan di laut selama itu,
dokter Radias yang khawatir
mabuk laut, mengaku lebih
banyak memejamkan mata.
“Saya tidak tahu persis
berapa lama kami terayun
oleh ombak karena sepanjang
perjalanan lebih banyak
memejamkan mata terus,
takut mabuk laut. Juga terasa
lama tidak sampai-sampai,”
kenang dokter Radias.
Namun,
selama
apapun,
perjalanan tersebut diyakini dokter
Radias bukanlah halangan yang berarti
buat tim dokter untuk bertemu warga
di Pulau Sapeken. Terlebih, ketika kapal
tiba di lokasi, warga ternyata sudah menunggu
kehadiran RST Ksatria Airlangga. “Beberapa kali saya
mendengar celetukan beberapa warga saat berlabuh dan
menjejakkan kaki pertama di Sapeken “Alhamdulillah akhirnya
datang juga ya”, “wah besok bisa operasi si X si Y”, itu membuat
saya sesaat termenung dan berpikir apakah yang terjadi di
Sapeken?,” ujarnya.
Bagi dokter Radias, ini merupakan kunjungan kedua
di wilayah Pulau Madura setelah Pamekasan. Namun baru
kali ini dia mengikuti baksos di Madura sehingga tidak
tahu persis kondisi di Sapeken. Dia jadi tahu, akses masih
jadi kendala utama bagi masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan karena ada banyak pulau kecil berjarak
tempuh 3-4 jam dengan kapal ikan menuju Sapeken

yang mempunyai puskesmas dan
pulau Kangean yang mempunyai
rumah sakit meski masih tipe
D. Ditambah lagi kendala
biaya. “Di Sapeken sudah
ada pelayanan kesehatan di
puskesmas dengan dokter,
perawat,
bidan
yang
menetap di pulau ini dan
siap memberikan pelayanan kesehatan untuk
masyarakatnya.
Namun
masyarakat membutuhkan
lebih dari itu. Bagaimana
seandainya mereka butuh
tindakan medik operatif,”
tanya dia.
Menurut dokter Radias,
selain dari Pulau Sapeken,
pasien yang dilayani dalam
baksos berasal dari pulau-pulau
kecil sekitar Sapeken. Bahkan ada
yang sudah datang 3-7 hari sebelumnya
karena menyesuaikan kapal ikan yang bisa
mereka tumpangi dengan biaya terjangkau. Selama
dua hari kami lalukan pemeriksaan dan operasi dari jam 8
pagi hingga tengah malam. Dan selama itu, selain fokus
pada pasien dokter Radias juga siaga pada kapal yang
bergoyang. “Penanganan di kapal Alhamdulillah semua
lancar, kerja sama tim bagus. Meski kami harus selalu
pasang kuda-kuda yang kuat. Kalau nggak bakal jatuh
karena kapalnya berayun-ayun,” ujar dokter spesialis
bedah plastik RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya ini.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: TAUFIK E HIDAYAT

2018

EDISI KHUSUS

53

KORPUS ALIENUM
CERITA LUCU

Donny Dwi Bakhirinda, S.Kep.Ns.

Pergi Pulang Mabuk Laut

Radias Dwi Padmani, dr., Sp.BP.

Pengalaman berpartisipasi dalam kegiatan bakti kemanusiaan bersama Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Pulau Kangean,
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Menurut Donny, bakti sosial dengan
menaiki kapal RST Ksatria Airlangga ke Pulau
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sebenarnya bukan perjalanan pertamanya
menaiki kapal laut. Sebelumnya, dia pernah
menyeberangi lautan dengan kapal dari
Ketapang Gilimanuk. Dan kala itu, dia tidak
mabuk. “Mungkin karena terlalu lama di
kapalnya. Yang bisa saya lakukan ya minum
obat anti mabuk laut,” ujarnya.

kembali melaut bersama RST Ksatria
Airlangga. Menurutnya, bakti sosial
yang dilakukan RST Ksatria Airlangga
tersebut sangat mulia. Sebagai perawat
anestesi, Donny bertugas membantu
dokter anestesi untuk menyiapkan
obat, memasang infus hingga ikut
membantu bius. “Nggak kapok lha,
kan pengalaman yang tak terlupakan.
Apalagi ini bagus sekali untuk menolong
warga di pedalaman yang jauh dari
rumah sakit supaya mereka mendapatkan kemudahan,” terang Donny.
Meski punya kenangan mabuk laut,
Donny mengaku tidak kapok bila harus
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Helda Budiyanti, S.KM

Ada Ombak Besar, Kejatuhan Lemari Gantung
Pengalaman menarik sekaligus lucu, pernah dirasakan Helda Budiyanti, S.KM ketika ikut serta dalam kegiatan
bakti sosial RST Ksatria Airlangga di Kecamatan (Pulau) Sapeken, Kabupaten Sumenep. Berangkat dengan menaiki
kapal RSTKA dari Surabaya menuju Sapeken, diperkirakan membutuhkan waktu tiga jam perjalanan laut.

P

erjalanan panjang nan melelahkan
diatas kapal teratasi dengan
tidur. Tapi, itupun tidak terobati
maksimal. Pasalnya, kondisi kapal
yang bergoyang karena ombak, menyebabkan mata sulit terpejam. Belum lagi
ditambah resiko kejatuhan barang yang
tiba-tiba.
“Kalau di kapal susah buat tidur.
Saya juga cari cara menghilangkan mual.
Nah, giliran baru bisa merem, ombak
besar lewat, tiba-tiba lemari gantung
yang isinya mie instan, makanan ringan,
minuman, jatuh tepat di atas saya.
Bahkan, semua alat yang ada di kamar
sterilisasi bergerak, menimbulkan bunyi
yang mengganggu. Obat-obatan di
lemari obat berjatuhan. Nggak jadi tidur
deh akhirnya hihihi,” kenang Helda.
Selain pengalaman di perjalanan,
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selama kegiatan baksos, ia juga memiliki
pengalaman lucu. Saat pasien yang
dioperasi membludak, operasi dilakukan
sampai pukul 02.00 dini hari, dia bersama
beberapa mahasiswa yang bertugas di
kapal, ingin kembali ke penginapan.

Akan tetapi, transportasi di pulau
Sepeken terbilang sulit.
“Transportasi disana bila tidak
berjalan kaki, ya naik motor atau
kendaraan umum berupa motor tossa
atau odong-odong. Karena sudah sepi,
diputuskan jalan kaki. Padahal jarak kapal
ke rumah nggak jauh-jauh banget,”
kenang sekretaris RST KA ini.
Setelah berjalan kaki hampir setengah
jam lamanya, pihaknya tidak menemukan
apa-apa. Semua jalan, lanjut dia, seperti
labirin. Hingga akhirnya, pertolongan
odong-odong pun datang. Tapi, bukannya
diantar ketempat yang dituju, tapi malah
salah tujuan. Hingga akhirnya, diputuskan
untuk melanjutkan perjalanan kembali
dengan jalan kaki.
NASKAH : HADI SANTOSO
FOTO
: DOKUMEN PRIBADI

Pejamkan Mata

Sepanjang Perjalanan
Berpartisipasi dalam kegiatan bakti bersama Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Pulau Sapeken,
Kabupaten Sumenep, menyisakan kenangan mendalam bagi Radias Dwi Padmani, dr., Sp.BP.
Kenangan yang tidak hanya menyentuh tetapi juga lucu dan tidak terlupakan.

D

ia masih mengingat perjalanan
yang
cukup
melelahkan
ditempuh dengan dua
kali berganti kapal yang
masing-masing butuh waktu
tempuh sekitar 3-4 jam. Dalam
perjalanan di laut selama itu,
dokter Radias yang khawatir
mabuk laut, mengaku lebih
banyak memejamkan mata.
“Saya tidak tahu persis
berapa lama kami terayun
oleh ombak karena sepanjang
perjalanan lebih banyak
memejamkan mata terus,
takut mabuk laut. Juga terasa
lama tidak sampai-sampai,”
kenang dokter Radias.
Namun,
selama
apapun,
perjalanan tersebut diyakini dokter
Radias bukanlah halangan yang berarti
buat tim dokter untuk bertemu warga
di Pulau Sapeken. Terlebih, ketika kapal
tiba di lokasi, warga ternyata sudah menunggu
kehadiran RST Ksatria Airlangga. “Beberapa kali saya
mendengar celetukan beberapa warga saat berlabuh dan
menjejakkan kaki pertama di Sapeken “Alhamdulillah akhirnya
datang juga ya”, “wah besok bisa operasi si X si Y”, itu membuat
saya sesaat termenung dan berpikir apakah yang terjadi di
Sapeken?,” ujarnya.
Bagi dokter Radias, ini merupakan kunjungan kedua
di wilayah Pulau Madura setelah Pamekasan. Namun baru
kali ini dia mengikuti baksos di Madura sehingga tidak
tahu persis kondisi di Sapeken. Dia jadi tahu, akses masih
jadi kendala utama bagi masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan karena ada banyak pulau kecil berjarak
tempuh 3-4 jam dengan kapal ikan menuju Sapeken

yang mempunyai puskesmas dan
pulau Kangean yang mempunyai
rumah sakit meski masih tipe
D. Ditambah lagi kendala
biaya. “Di Sapeken sudah
ada pelayanan kesehatan di
puskesmas dengan dokter,
perawat,
bidan
yang
menetap di pulau ini dan
siap memberikan pelayanan kesehatan untuk
masyarakatnya.
Namun
masyarakat membutuhkan
lebih dari itu. Bagaimana
seandainya mereka butuh
tindakan medik operatif,”
tanya dia.
Menurut dokter Radias,
selain dari Pulau Sapeken,
pasien yang dilayani dalam
baksos berasal dari pulau-pulau
kecil sekitar Sapeken. Bahkan ada
yang sudah datang 3-7 hari sebelumnya
karena menyesuaikan kapal ikan yang bisa
mereka tumpangi dengan biaya terjangkau. Selama
dua hari kami lalukan pemeriksaan dan operasi dari jam 8
pagi hingga tengah malam. Dan selama itu, selain fokus
pada pasien dokter Radias juga siaga pada kapal yang
bergoyang. “Penanganan di kapal Alhamdulillah semua
lancar, kerja sama tim bagus. Meski kami harus selalu
pasang kuda-kuda yang kuat. Kalau nggak bakal jatuh
karena kapalnya berayun-ayun,” ujar dokter spesialis
bedah plastik RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya ini.
NASKAH : HADI SANTOSO
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Karena Sudah Lama Saling Kenal
Keberhasilan kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga mendatangi pulau-pulau terpencil
dan terluar di wilayah perbatasan Indonesia demi melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
tidak lepas dari kepiawaian kapten kapal Al Mudatsir bersama anak buah kapalnya.
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erbekal pengalaman panjang
sebagai pelaut yang pernah
bekerja di berbagai jenis kapal,
kapten Al Mudatsir bersama
dengan lima anak buah kapalnya
mampu menjalankan RS Ksatria
Airlangga dalam rangka mewujudkan
semangat untuk mengarungi samudra
demi menyelamatkan anak bangsa.
Selain pengalaman, untuk
menjalankan kapal mengarungi lautan
tentunya dibutuhkan kekompakan dan
saling pengertian di antara kapten dan
anak buah kapal. Karena sudah saling
kenal sejak lama sebab berasal dari
daerah yang sama yakni Bulukumba
di Sulawesi Selatan, kapten Mudatsir
mengaku tidak kesulitan untuk membangun chemistry alias saling pengertian
dengan lima anak buah kapal.
“Anak buah kapal saya ini
kebanyakan dari komunitas di
Bulukumba. Ada yang tinggal di satu
kompleks dan satu kecamatan. Hanya
satu orang yang berasal dari Alor,
Flores. Kami semua bersahabat. Mereka
juga sering silaturahmi ke rumah saya.
Mereka juga mengerti pekerjaannya di
kapal,” tegas kapten Al Mudatsir.
Menurut Mudatsir, ‘perkenalan’-nya
dengan kapal RST Ksatria Airlangga
bermula ketika dirinya ditawari seorang
temannya untuk mengantar kapal
yang baru selesai dibuat di Galesong,
Makassar tersebut ke Surabaya. Kala
itu, dirinya tengah beristirahat di
rumah sepulang dari melaut selama
beberapa bulan. Dia lantas menerima
tawaran tersebut. Kebetulan kapal
pinisi tersebut belum memiliki kapten
kapal. Dia lalu mencari teman untuk
bergabung. “Setiba di Surabaya, saya
lalu ditawari dokter Agus Harianto untuk
ikut bergabung sebagai kapten. Karena
tujuan kapal ini saya anggap mulia
dengan melakukan pengobatan gratis
di pulau-pulau, saya bilang ke dokter
Agus bahwa saya mau. Dan lima orang
yang dari Makassar juga ikut,” jelas
kapten kapal berusia 44 tahun ini.
Menurut Mudatsir, meski sudah
saling kenal, dia senantiasa bersikap
profesional dengan menanamkan
budaya kerja kepada mereka. Tidak
boleh bermalas-malasan. Selain itu, dia
juga melakukan pendekatan personal
untuk memahami karakter mereka yang
tentu saja berbeda. Termasuk berbeda
dalam ketahanan memendam rindu
dengan keluarga selama di laut, terbiasa
dengan bau obat-obatan ataupun
menyikapi besaran gaji yang diterima.
Karenanya, selama mengarungi samudra,
dia mencoba untuk membagi waktu satu

demi satu mereka dengan mengobrol,
membangunkan tidur saat waktu sholat
subuh tiba, maupun mengajak sarapan
pagi bersama. Dalam perjalanannya,
tidak semuanya bertahan.
“Mereka kompak. Tapi ada rekan
yang kemudian ingin berhenti. Ada yang
tidak kuat ketika membersihkan sampah
medis. Ada yang ingin mendapatkan
pendapatan lebih. Sebelumnya saya
sudah menjelaskan besaran gajinya
dan mereka tidak mempermasalahkan.
Karenanya, saya persilahkan mundur.
Orang lama yang masih bertahan yakni
Syamsir, dia masuk bersamaan dengan
saya dan sudah seperti keluarga,” jelas
kapten Al Mudatsir.
Sejak kali pertama berlayar dengan
kapal RST Ksatria Airlangga, kapten
Mudatsir bersama anak buahnya sudah
mengunjungi beberapa pulau. Seperti
Pulau Bawean, Pulau Kangean, dan
Pulau Sapeken. Termasuk juga ke
Lombok, Nusa Penida, kemudian Pulau
Alor. Serta ke Palu dan Donggala untuk
melakukan bakti kemanusiaan kepada
para korban gempa di sana.
Nah, dari semua ‘rute perjalanan’
yang pernah dijalani tersebut, ada
kisah perjalanan yang menurut kapten
Mudatsir paling menantang. Yakni
perjalanan dari Alor menuju Makassar

untuk transit mengisi bahan bakar dan
logistik sebelum berlayar menuju Palu
pada 3 Oktober 2018. Perjalanan laut
dari Alor menuju Donggala tersebut
kurang lebih sekitar 800 mil yang
diperkirakan butuh waktu tempuh
3-4 hari. “Dalam perjalanan dari Alor
menuju Makassar, cuaca di Laut Flores
sedang ekstrem. Ombaknya besar dan
tingginya mencapai tiga meter,” urai
kapten kapal yang pernah bekerja di
kapal kargo dan kapal pesiar ini.
Selama bekerja di RST Ksatria
Airlangga, kapten Mudatsir
mengaku merasakan pengalaman
berbeda dibandingkan pekerjaan
sebelumnya. Sebab, dirinya tidak
hanya mengejar materi tetapi juga
agar bisa memberikan manfaat
bagi orang banyak. Dia berharap,
RST Ksatria Airlangga tetap
istiqomah dengan tujuan pelayanan
tersebut tanpa terpengaruh
gebyar ekspos pemberitaan. “Saya
berharap, RST Ksatria Airlangga ini
dikenal masyarakat karena tujuan
dan amalannya, bukan karena
kehebohannya ataupun hal lainnya,”
sambung kapten penuh harap.
NASKAH : HADI SANTOSO
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Karena Sudah Lama Saling Kenal
Keberhasilan kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga mendatangi pulau-pulau terpencil
dan terluar di wilayah perbatasan Indonesia demi melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
tidak lepas dari kepiawaian kapten kapal Al Mudatsir bersama anak buah kapalnya.
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erbekal pengalaman panjang
sebagai pelaut yang pernah
bekerja di berbagai jenis kapal,
kapten Al Mudatsir bersama
dengan lima anak buah kapalnya
mampu menjalankan RS Ksatria
Airlangga dalam rangka mewujudkan
semangat untuk mengarungi samudra
demi menyelamatkan anak bangsa.
Selain pengalaman, untuk
menjalankan kapal mengarungi lautan
tentunya dibutuhkan kekompakan dan
saling pengertian di antara kapten dan
anak buah kapal. Karena sudah saling
kenal sejak lama sebab berasal dari
daerah yang sama yakni Bulukumba
di Sulawesi Selatan, kapten Mudatsir
mengaku tidak kesulitan untuk membangun chemistry alias saling pengertian
dengan lima anak buah kapal.
“Anak buah kapal saya ini
kebanyakan dari komunitas di
Bulukumba. Ada yang tinggal di satu
kompleks dan satu kecamatan. Hanya
satu orang yang berasal dari Alor,
Flores. Kami semua bersahabat. Mereka
juga sering silaturahmi ke rumah saya.
Mereka juga mengerti pekerjaannya di
kapal,” tegas kapten Al Mudatsir.
Menurut Mudatsir, ‘perkenalan’-nya
dengan kapal RST Ksatria Airlangga
bermula ketika dirinya ditawari seorang
temannya untuk mengantar kapal
yang baru selesai dibuat di Galesong,
Makassar tersebut ke Surabaya. Kala
itu, dirinya tengah beristirahat di
rumah sepulang dari melaut selama
beberapa bulan. Dia lantas menerima
tawaran tersebut. Kebetulan kapal
pinisi tersebut belum memiliki kapten
kapal. Dia lalu mencari teman untuk
bergabung. “Setiba di Surabaya, saya
lalu ditawari dokter Agus Harianto untuk
ikut bergabung sebagai kapten. Karena
tujuan kapal ini saya anggap mulia
dengan melakukan pengobatan gratis
di pulau-pulau, saya bilang ke dokter
Agus bahwa saya mau. Dan lima orang
yang dari Makassar juga ikut,” jelas
kapten kapal berusia 44 tahun ini.
Menurut Mudatsir, meski sudah
saling kenal, dia senantiasa bersikap
profesional dengan menanamkan
budaya kerja kepada mereka. Tidak
boleh bermalas-malasan. Selain itu, dia
juga melakukan pendekatan personal
untuk memahami karakter mereka yang
tentu saja berbeda. Termasuk berbeda
dalam ketahanan memendam rindu
dengan keluarga selama di laut, terbiasa
dengan bau obat-obatan ataupun
menyikapi besaran gaji yang diterima.
Karenanya, selama mengarungi samudra,
dia mencoba untuk membagi waktu satu

demi satu mereka dengan mengobrol,
membangunkan tidur saat waktu sholat
subuh tiba, maupun mengajak sarapan
pagi bersama. Dalam perjalanannya,
tidak semuanya bertahan.
“Mereka kompak. Tapi ada rekan
yang kemudian ingin berhenti. Ada yang
tidak kuat ketika membersihkan sampah
medis. Ada yang ingin mendapatkan
pendapatan lebih. Sebelumnya saya
sudah menjelaskan besaran gajinya
dan mereka tidak mempermasalahkan.
Karenanya, saya persilahkan mundur.
Orang lama yang masih bertahan yakni
Syamsir, dia masuk bersamaan dengan
saya dan sudah seperti keluarga,” jelas
kapten Al Mudatsir.
Sejak kali pertama berlayar dengan
kapal RST Ksatria Airlangga, kapten
Mudatsir bersama anak buahnya sudah
mengunjungi beberapa pulau. Seperti
Pulau Bawean, Pulau Kangean, dan
Pulau Sapeken. Termasuk juga ke
Lombok, Nusa Penida, kemudian Pulau
Alor. Serta ke Palu dan Donggala untuk
melakukan bakti kemanusiaan kepada
para korban gempa di sana.
Nah, dari semua ‘rute perjalanan’
yang pernah dijalani tersebut, ada
kisah perjalanan yang menurut kapten
Mudatsir paling menantang. Yakni
perjalanan dari Alor menuju Makassar

untuk transit mengisi bahan bakar dan
logistik sebelum berlayar menuju Palu
pada 3 Oktober 2018. Perjalanan laut
dari Alor menuju Donggala tersebut
kurang lebih sekitar 800 mil yang
diperkirakan butuh waktu tempuh
3-4 hari. “Dalam perjalanan dari Alor
menuju Makassar, cuaca di Laut Flores
sedang ekstrem. Ombaknya besar dan
tingginya mencapai tiga meter,” urai
kapten kapal yang pernah bekerja di
kapal kargo dan kapal pesiar ini.
Selama bekerja di RST Ksatria
Airlangga, kapten Mudatsir
mengaku merasakan pengalaman
berbeda dibandingkan pekerjaan
sebelumnya. Sebab, dirinya tidak
hanya mengejar materi tetapi juga
agar bisa memberikan manfaat
bagi orang banyak. Dia berharap,
RST Ksatria Airlangga tetap
istiqomah dengan tujuan pelayanan
tersebut tanpa terpengaruh
gebyar ekspos pemberitaan. “Saya
berharap, RST Ksatria Airlangga ini
dikenal masyarakat karena tujuan
dan amalannya, bukan karena
kehebohannya ataupun hal lainnya,”
sambung kapten penuh harap.
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Hospital Ship
Haloo K-drama lovers! wah sekarang majalah Dokter lagi bertema rumah sakit terapung nih,
kebetulan penulis ingin mereview sedikit drama korea yang memiliki tema serupa, yaa!
Judulnya “Hospital Ship”, siapa sih yang tidak tau drama ini?

D
Adventure Medical Kits:

Marine Medicine
Seri : Adventure Medical Kits
Halaman : 304
Penerbit : Mountaineers Books; 2 edition (April 19, 2012)
Bahasa : English
ISBN-10 : 1594856605
ISBN-13 : 978-1594856600

B

uku yang ditulis oleh dr. Eric Weiss ini adalah panduan yang dikembangkan
bagi para pecinta olah raga air atau mereka yang hobi berpetualang di kawasan
perairan. Berbagai permasalahan kesehatan hingga penanganan luka yang
mungkin terjadi selama Anda melakukan water sport dipaparkan secara rinci.
Termasuk juga uraian mengenai cara-cara evakuasi medis di laut, komunikasi di perairan,
peralatan keselamatan di kapal, P3K di perairan, serta kondisi darurat lain yang mungkin
terjadi ketika sedang berada di perairan.
Selain cara-cara penanganan pertama, buku ini juga memberikan cara-cara pencegahan
terhadap penyakit yang mungkin terjadi ketika Anda berada di perairan. Ditulis dalam bahasa
yang sederhana serta dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung, menjadikan buku ini
bacaan yang mudah dipahami oleh siapapun. Susunan isi di dalamnya pun memudahkan dalam
menemukan solusi apa yang perlu dilakukan untuk setiap kondisi yang Anda hadapi.
Harus diakui, pengalaman dr. Eric berpetualang di alam terbuka memberi kontribusi
yang luas dalam memperkaya isi buku yang telah memasuki cetakan kedua tersebut. Dalam
kesehariannya, dr Eric adalah Direktur Wilderness Medicine Fellowship di Standfor University.
Ia juga pernah tergabung dalam tim medis untuk Olimpiade tahun 1996, National Geographic
Society Expeditions, serta Himalayan Rescue Association di Nepal.
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rama ini tayang pada
tahun 2017 lalu,
menceritakan tentang
relawan tenaga medis
yang memberi pelayanan medis di
pulau-pulau terpencil yang susah
dijangkau di Korea Selatan. Drama
ini menampilkan aksi-aksi dokter
yang terlihat nyata, seperti proses
pembedahan, jadi bagi kalian
yang tidak kuat melihat darah atau
orang dibedah, drama ini tidak
direkomendasikan buat kamu.
K-drama lovers, langsung saja
ya kita bahas para pemerannya.
Ada yang mengenal Ha Ji Won?
pasti kenal dong ya, artis yang
terkenal melalui drama “King two
heart” ini berperan sebagai Song
Eun Jae, atau dikenal dengan
dokter Song, dia adalah seorang
dokter bedah handal di RS
Daehan, Seoul, jam terbangnya
tinggi, sehingga dia bisa sangat
diandalkan, namun sayangnya
Song harus dipecat karena
penuduhan terhadap dirinya
telah membunuh seorang pasien.
Akhirnya Song mendedikasikan dirinya
di rumah sakit kapal.
Song memiliki sifat yang dingin dan
individualistik sehingga banyak staf yang
segan dan takut tetapi lambat laun sifat
dinginnya berubah setelah berbagai
macam pasien mendatanginya dengan
penyakit dan ceritanya yang beragam.
Dibalik sikapnya yang dingin Song
menyimpan rasa sakit yang begitu dalam
karena disaat dia bisa menyelamatkan
banyak orang, tetapi dia tidak bisa
menyelamatkan nyawa ibunya sendiri.
Pemeran utama lainnya yaitu gitaris
CN Blue, Kang Min Hyuk, yang berperan
sebagai Kwak Hyun. Dia adalah seorang
dokter spesialis penyakit dalam dan
memiliki karakter yang bertolak belakang
dengan Song, Hyun memiliki sifat yang
ramah, murah senyum dan berkepribadian
lembut. Hyun bergabung menjadi staf di
rumah sakit kapal karena dia menghindari

wajib militer, agar bisa mengunjungi
ayahnya yang sedang sakit. Ayahnya dulu
adalah seorang dokter terkenal loh, tetapi
sekarang mengalami penyakit dementia,
sehingga dirawat di tempat rehabilitasi.
Sementara itu, ada dua dokter
lainnya yang ditempatkan di rumah sakit
kapal, Kim Jae Gul yang diperankan
oleh Lee Seo Won dan Cha Joon Young
yang diperankan oleh Kim In Sik. Kedua
dokter ini terpaksa bergabung dengan
tim rumah sakit kapal karena merupakan
hasil undian, hahaha sedih banget
yaa. Kim Jae Gul merupakan dokter
akupuntur yang ditentang oleh ayahnya
yang menginginkan dia menjadi
dokter spesialis. Jae Gul berteman
baik dengan dokter Cha Joon Young
yang merupakan dokter gigi yang
bernasib sama dengan Jae Gul untuk di
tempatkan di rumah sakit kapal.
Ada banyak karakter pendukung

yang menarik di kapal rumah sakit
dari dokter gigi, perawat hingga
pekerja kapal. Mereka membantu
menciptakan suasana kekeluargaan
di rumah sakit kapal ini. Pada
awalnya drama ini memang sedikit
membosankan, karena alurnya
terlalu lambat, tapi pada saat
pertengahan alur cerita sudah
mulai menarik, banyak kasus baru
di setiap episodenya.
Banyak kisah yang menyayat
hati seperti kisah hubungan Kwak
Hyun dan adiknya dengan ayahnya
yang akhirnya adiknya Hyun mau
bertemu dengan ayahnya yang
sedang sakit (ini scene yang sukses
membuat penulis menangis
huhuhuhu) dan hubungan Song
dan keluarganya.
Tidak cuma kisah sedih, kita
juga akan menemukan kisah cinta
segitiga antara Song, Hyun dan Jae
Gul, kisah heroik dokter di drama ini
sangat banyak ditampilkan, ya iya
lah ya hahaha, namanya juga drama
kedokteran, tetapi menurut penulis
masih kurang realistis karena hampir
semua penyakit dapat diatasi oleh dokter
di drama ini, separah apapun kondisinya,
pendapat penulis sebaiknya ada kisah
dimana ada suatu kasus yang gagal agar
lebih dramatis dan realistis lagi, toh di
dunia nyata tidak semua penyakit dapat
diatasi oleh dokter, hanya pendapat
aja ya ini. Tetapi secara keseluruhan
drama ini recommended banget untuk
ditonton. Tidak mau spoiler lebih jauh,
buruan tonton yaaa! penasaran kan
bagaimana akhir drama ini?
Drama Hospital Ship ini. Mirip
sekali dengan RST KA. Dengan adanya
rumah sakit kapal seperti RST KA
semoga bisa menjadi solusi yang efektif
bagi Indonesia, dan keadilan akan
ketersediaan jasa di seluruh pelosok
NKRI dapat terwujud.
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Hospital Ship
Haloo K-drama lovers! wah sekarang majalah Dokter lagi bertema rumah sakit terapung nih,
kebetulan penulis ingin mereview sedikit drama korea yang memiliki tema serupa, yaa!
Judulnya “Hospital Ship”, siapa sih yang tidak tau drama ini?

D
Adventure Medical Kits:

Marine Medicine
Seri : Adventure Medical Kits
Halaman : 304
Penerbit : Mountaineers Books; 2 edition (April 19, 2012)
Bahasa : English
ISBN-10 : 1594856605
ISBN-13 : 978-1594856600
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uku yang ditulis oleh dr. Eric Weiss ini adalah panduan yang dikembangkan
bagi para pecinta olah raga air atau mereka yang hobi berpetualang di kawasan
perairan. Berbagai permasalahan kesehatan hingga penanganan luka yang
mungkin terjadi selama Anda melakukan water sport dipaparkan secara rinci.
Termasuk juga uraian mengenai cara-cara evakuasi medis di laut, komunikasi di perairan,
peralatan keselamatan di kapal, P3K di perairan, serta kondisi darurat lain yang mungkin
terjadi ketika sedang berada di perairan.
Selain cara-cara penanganan pertama, buku ini juga memberikan cara-cara pencegahan
terhadap penyakit yang mungkin terjadi ketika Anda berada di perairan. Ditulis dalam bahasa
yang sederhana serta dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung, menjadikan buku ini
bacaan yang mudah dipahami oleh siapapun. Susunan isi di dalamnya pun memudahkan dalam
menemukan solusi apa yang perlu dilakukan untuk setiap kondisi yang Anda hadapi.
Harus diakui, pengalaman dr. Eric berpetualang di alam terbuka memberi kontribusi
yang luas dalam memperkaya isi buku yang telah memasuki cetakan kedua tersebut. Dalam
kesehariannya, dr Eric adalah Direktur Wilderness Medicine Fellowship di Standfor University.
Ia juga pernah tergabung dalam tim medis untuk Olimpiade tahun 1996, National Geographic
Society Expeditions, serta Himalayan Rescue Association di Nepal.
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rama ini tayang pada
tahun 2017 lalu,
menceritakan tentang
relawan tenaga medis
yang memberi pelayanan medis di
pulau-pulau terpencil yang susah
dijangkau di Korea Selatan. Drama
ini menampilkan aksi-aksi dokter
yang terlihat nyata, seperti proses
pembedahan, jadi bagi kalian
yang tidak kuat melihat darah atau
orang dibedah, drama ini tidak
direkomendasikan buat kamu.
K-drama lovers, langsung saja
ya kita bahas para pemerannya.
Ada yang mengenal Ha Ji Won?
pasti kenal dong ya, artis yang
terkenal melalui drama “King two
heart” ini berperan sebagai Song
Eun Jae, atau dikenal dengan
dokter Song, dia adalah seorang
dokter bedah handal di RS
Daehan, Seoul, jam terbangnya
tinggi, sehingga dia bisa sangat
diandalkan, namun sayangnya
Song harus dipecat karena
penuduhan terhadap dirinya
telah membunuh seorang pasien.
Akhirnya Song mendedikasikan dirinya
di rumah sakit kapal.
Song memiliki sifat yang dingin dan
individualistik sehingga banyak staf yang
segan dan takut tetapi lambat laun sifat
dinginnya berubah setelah berbagai
macam pasien mendatanginya dengan
penyakit dan ceritanya yang beragam.
Dibalik sikapnya yang dingin Song
menyimpan rasa sakit yang begitu dalam
karena disaat dia bisa menyelamatkan
banyak orang, tetapi dia tidak bisa
menyelamatkan nyawa ibunya sendiri.
Pemeran utama lainnya yaitu gitaris
CN Blue, Kang Min Hyuk, yang berperan
sebagai Kwak Hyun. Dia adalah seorang
dokter spesialis penyakit dalam dan
memiliki karakter yang bertolak belakang
dengan Song, Hyun memiliki sifat yang
ramah, murah senyum dan berkepribadian
lembut. Hyun bergabung menjadi staf di
rumah sakit kapal karena dia menghindari

wajib militer, agar bisa mengunjungi
ayahnya yang sedang sakit. Ayahnya dulu
adalah seorang dokter terkenal loh, tetapi
sekarang mengalami penyakit dementia,
sehingga dirawat di tempat rehabilitasi.
Sementara itu, ada dua dokter
lainnya yang ditempatkan di rumah sakit
kapal, Kim Jae Gul yang diperankan
oleh Lee Seo Won dan Cha Joon Young
yang diperankan oleh Kim In Sik. Kedua
dokter ini terpaksa bergabung dengan
tim rumah sakit kapal karena merupakan
hasil undian, hahaha sedih banget
yaa. Kim Jae Gul merupakan dokter
akupuntur yang ditentang oleh ayahnya
yang menginginkan dia menjadi
dokter spesialis. Jae Gul berteman
baik dengan dokter Cha Joon Young
yang merupakan dokter gigi yang
bernasib sama dengan Jae Gul untuk di
tempatkan di rumah sakit kapal.
Ada banyak karakter pendukung

yang menarik di kapal rumah sakit
dari dokter gigi, perawat hingga
pekerja kapal. Mereka membantu
menciptakan suasana kekeluargaan
di rumah sakit kapal ini. Pada
awalnya drama ini memang sedikit
membosankan, karena alurnya
terlalu lambat, tapi pada saat
pertengahan alur cerita sudah
mulai menarik, banyak kasus baru
di setiap episodenya.
Banyak kisah yang menyayat
hati seperti kisah hubungan Kwak
Hyun dan adiknya dengan ayahnya
yang akhirnya adiknya Hyun mau
bertemu dengan ayahnya yang
sedang sakit (ini scene yang sukses
membuat penulis menangis
huhuhuhu) dan hubungan Song
dan keluarganya.
Tidak cuma kisah sedih, kita
juga akan menemukan kisah cinta
segitiga antara Song, Hyun dan Jae
Gul, kisah heroik dokter di drama ini
sangat banyak ditampilkan, ya iya
lah ya hahaha, namanya juga drama
kedokteran, tetapi menurut penulis
masih kurang realistis karena hampir
semua penyakit dapat diatasi oleh dokter
di drama ini, separah apapun kondisinya,
pendapat penulis sebaiknya ada kisah
dimana ada suatu kasus yang gagal agar
lebih dramatis dan realistis lagi, toh di
dunia nyata tidak semua penyakit dapat
diatasi oleh dokter, hanya pendapat
aja ya ini. Tetapi secara keseluruhan
drama ini recommended banget untuk
ditonton. Tidak mau spoiler lebih jauh,
buruan tonton yaaa! penasaran kan
bagaimana akhir drama ini?
Drama Hospital Ship ini. Mirip
sekali dengan RST KA. Dengan adanya
rumah sakit kapal seperti RST KA
semoga bisa menjadi solusi yang efektif
bagi Indonesia, dan keadilan akan
ketersediaan jasa di seluruh pelosok
NKRI dapat terwujud.
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Dr. Lie Agustinus Dharmawan, Ph.D, Sp.B, Sp.BTKV

Inspirasi Kemanusiaan

Pendiri RS Apung Pertama

dari KRI dr. Soeharso

di Indonesia

Terinspirasi dari pesan sang ibu yang dipegang terus hingga berhasil menjadi dokter
dengan keahlian empat spesialis bedah, Dr. Lie Agustinus Dharmawan, Ph.D, Sp.B, Sp.BTKV,
mewujudkan mimpi yang bagi kebanyakan orang mungkin terasa mustahil.

S

eakan tak ingin meninggalkan
karier kedokterannya tanpa
sebuah warisan, Dokter Lie
menggagas ide rumah sakit
apung saat ia memasuki usia pensiun.
Rumah Sakit Apung (RSA) swasta
pertama di Indonesia ini diberi nama
KM RSA DR. LIE DHARMAWAN.
Dengan kapal kecil ini, kemudian
berlayarlah dokter Lie Dharmawan
mengunjungi pulau-pulau kecil di
Nusantara, mengobati ribuan warga
miskin yang tak memiliki akses pada
pelayanan medis.
Lie merupakan seorang ahli
bedah lulusan S3 Free University of
Berlin, Jerman. Ia lulus dengan empat
spesialisasi, yaitu ahli bedah umum, ahli
bedah toraks, ahli bedah jantung, dan
ahli bedah pembuluh darah. Pada tahun
2009, Lie mendirikan Yayasan Dokter
Peduli atau yang lebih dikenal dengan
doctorSHARE dan mewujudkan ide
membangun rumah sakit apung.
Hingga kini, Rumah Sakit Apung
terus berlayar dan telah melayani
sampai ke pelosok negeri. Uniknya,
semua tindakan medis dilakukan
tanpa memungut biaya sepeserpun
dari pasien.
Ukuran kapal yang disulap menjadi
rumah sakit ini tidak terlalu besar.
Namun di dalamnya, terdapat para ahli
medis yang cukup kompeten dan alatalat yang menunjang untuk melakukan
tindakan darurat. Kapal tersebut
didapatkan Lie setelah menjual satu
buah rumah miliknya. Ia menyebutnya
sebagai bentuk komitmennya dalam
melayani masyarakat.
“Kapal ini bukan milik saya. Ini
milik masyarakat Indonesia yang
membutuhkannya, meskipun ukurannya
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KRI dr. Soeharso tak hanya terbukti mapan dalam menembus ombak di lautan. Di tengah
deru ombak lautan, kapal ini mampu menuntaskan misi kemanusiaan. Saat bencana tiba,
KRI dr. Soeroso tetap gagah dan siap berlayar ke lokasi tujuan demi menyelamatkan
umat manusia melalui tim medis dan peralatan yang memadai.

K

kecil, rumah sakit apung ini mampu
melakukan berbagai pelayanan
kesehatan termasuk operasi kecil dan
besar,” ujarnya.
Sejauh ini, Lie dan sejumlah kru
Rumah Sakit Apung telah melewati
banyak pengalaman berharga.
Termasuk saat harus mengoperasi
pasien di atas perairan dangkal.
Pasalnya ada kemungkinan kapal
akan kandas dan harus berhenti.
Namun tindakan tetap dilakukan demi
menyelamatkan pasien.
Dokter Lie yang kelahiran Padang,
Sumatera Barat, pada 16 April 1946
bukan berasal dari keluarga dokter.
Namun, layanan medis Rumah
Sakit Apung dan Dokter Terbang
adalah wujud kepedulian terhadap
kemanusiaan, terutama terhadap pasien
tak mampu yang berada di wilayah

pegunungan terpencil seperti Papua.
Dikarenakan mereka kerap terkendala
transportasi, bahkan saat penyakit
tengah menyerang.
Berasal dari keluarga miskin,
perjuangannya untuk mewujudkan
cita-cita menjadi dokter, dilaluinya
dengan jatuh bangun. Hal itulah yang
membuat Lie enggan mengambil
sepeserpun uang dari pasien yang
kurang mampu. Ia pun berharap,
semakin banyak dokter di Indonesia
yang akan melakukan hal serupa.
“Jika ingin menjadi dokter, maka
jangan memeras orang miskin karena
jika tidak memiliki jiwa sosial, maka
pasien miskin akan terlantar,” kata
dokter Lie Dharmawan.
SUMBER : biografiku.com/klikdokter.com
FOTO
: ISTIMEWA

apal perang TNI AL ini memang
berbeda dengan kapal lainnya.
Meski awalnya tidak diberi
julukan sebagai rumah sakit
terapung, KRI dr. Soeharso ini sudah
berfungsi sebagai kapal bantu angkut
personel (BAP) dan kapal bantu rumah
sakit (BRS). Hingga tepat pada tanggal
17 September 2008, kapal yang semula
bernama KRI Tanjung Dalpele (972) ini
berubah menjadi KRI dr Soeharso.
Nama dr Soeharso diambil
dari dokter ahli bedah tulang pada
masa perjuangan kemerdekaan. Ia
telah banyak berjasa selama masa
perjuangan kemerdekaan membantu
menolong dan merehabilitasi pejuang
yang mengalami cacat anggota gerak
tangan dan kaki akibat peperangan.
Kapal perang rumah sakit milik
TNI AL ini sudah beberapa kali terlibat
misi kemanusiaan di berbagai penjuru
Nusantara. Mulai dari bersandar
untuk melayani kesehatan di Tanjung
Pandan, gempa dan banjir di
Papua, operasi katarak di
Surabaya, kebakaran hutan
di Riau, evakuasi
korban musibah
tsunami Aceh,
gempa Lombok

serta mengirim logistik sekaligus
mengevakuasi korban gempa yang
disertai tsunami di Palu Donggala,
September 2018 ini.
Kapal ini diklasifikasikan sebagai
kapal LPD (Landing Platform Dock).
Nama Dalpele diambil dari sebuah
tanjung yang terletak di pulau paling
timur gugusan pulau di Provinsi Papua.
Nama tanjung tersebut diabadikan
sebagai nama KRI karena di tempat itu
para sukarelawan rela mengorbankan
jiwa saat berlangsungnya
operasi Komando Trikora untuk
membebaskan Irian Barat.
Kapal produksi Daesun Shipbuilding
and Eng.Co.Ltd Korea Selatan ini tiba
di Indonesia 21 September 2003.
Desain Kapal Perang,
Kabin Penuh Ruang Operasi dan Poli
Dilihat sepintas, KRI dr. Soeharso
layaknya kapal perang lainnya.

Warnanya juga sama. Hanya saja ada
lambang palang merah besar di tengah
lambung kapalnya yang menunjukkan
rumah sakit terapung. Di dalamnya,
ada lima ruang operasi, enam poli,
serta puluhan dokter spesialis yang siap
melayani lebih dari 2.000 pasien.
KRI dr. Suharso ini merupakan
kapal kelas Landing Platform Dock
buatan Korea Selatan yang dibeli
seharga 37,5 dollar AS. Dalam kapal
perang sepanjang 122 meter dan
berbobot penuh hingga 16.000 ton ini
memiliki geladak apron yang mampu
menampung tiga helikopter ringan.
Sebagai kapal rumah sakit, juga
tersedia satu ruang UGD, tiga ruang
bedah, enam ruang poliklinik, 14
ruang P-jang Klinik serta dua ruang
perawatan dengan kapasitas masingmasing 20 tempat tidur.
Kapal ini memiliki 75 anak buah
kapal (ABK), 65 staf medis dan
mampu menampung 40 pasien rawat
inap. Dalam keadaan darurat, KRI
dr Soeharso bisa menampung 400
pasukan dan 3000 penumpang.
KRI dr. Soeharso juga menjadi salah
satu inspirasi lahirnya RS Terapung
Ksatria Airlangga yang digagas oleh
alumni Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga. Meski berbentuk kapal phinisi,
RST Ksatria Airlangga juga memiliki misi
sosial yang tinggi di bidang kesehatan.
Mereka yang kini dikelola oleh Yayasan
Ksatria Medika Airlangga bermimpi bisa
menuntaskan sederet masalah kesehatan
yang ada, terlebih di pulau terluar
bersama armada rumah sakit terapung
lainnya yang sudah terlebih dahulu ada.
NASKAH : EMI HARRIS
FOTO
: ISTIMEWA
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Peduli atau yang lebih dikenal dengan
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membangun rumah sakit apung.
Hingga kini, Rumah Sakit Apung
terus berlayar dan telah melayani
sampai ke pelosok negeri. Uniknya,
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Ukuran kapal yang disulap menjadi
rumah sakit ini tidak terlalu besar.
Namun di dalamnya, terdapat para ahli
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milik masyarakat Indonesia yang
membutuhkannya, meskipun ukurannya
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deru ombak lautan, kapal ini mampu menuntaskan misi kemanusiaan. Saat bencana tiba,
KRI dr. Soeroso tetap gagah dan siap berlayar ke lokasi tujuan demi menyelamatkan
umat manusia melalui tim medis dan peralatan yang memadai.
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Melakukan perjalanan jauh dengan menaiki kapal yang
mengarungi lautan, memiliki sensasi berbeda dengan berpergian
menggunakan angkutan darat maupun udara. Bila di darat, kita
sekadar ‘duduk manis’ di kendaraan. Begitu juga bila menaiki
transportasi udara. Namun, bila di laut, kita akan merasakan
sensasi ‘digoyang ombak’ di atas kapal.

K

Tip Perjalanan Laut

Yang Menyenangkan
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arenanya, butuh beberapa persiapan bila ingin nyaman
dan tenang selama melakukan perjalanan panjang di laut.
Menurut Herni Suprapti, dr., M.Kes, secara umum bila ingin
nyaman ketika berpergian jauh, kondisi tubuh harus sehat.
Juga tidak mabuk laut. “Memang ada obatnya, tapi itu (mabuk
laut) jadinya mengurangi kesenangan. Selama perjalanan kan kita
maunya senang,” ujarnya.
Untuk mengatasi mabuk laut ini, menurut dr. Herni ada beberapa
‘tips’ untuk mengatasinya. Yang pertama upayakan kita dikelilingi
oleh orang-orang yang menyenangkan selama perjalanan sehingga
suasana menjadi nyaman. Juga bisa dengan melihat pemandangan
yang indah ataupun menyaksikan ikan-ikan yang berloncatan.
“Mabuk lautnya bisa kita slimur-kan (alihkan) dengan teman yang
menyenangkan dan pemandangan laut. Bila begitu, bisa sampai
ketagihan lho. Dokter-dokter yang ikut bakti sosial, awalnya raguragu nanti bagaimana, malah ketagihan. Ada yang di Lombok, sudah
waktunya pulang tapi nggak mau pulang,” cerita dokter Herni.
Dan, yang juga tidak kalah penting adalah memilih posisi ketika
berada di kapal. Kita harus paham di sebelah mana/bagian kapal
yang paling bergoyang ketika menerjang ombak. Sehingga, kita
tidak memilih bagian yang goyangnya paling ekstrem. “Semisal di
tengah dan bagian dalam kan tidak terlalu goyang seperti di ujung
kapal, harus paham itu,” ujarnya.
Dokter Herni juga menyarankan untuk menikmati musik selama
perjalanan. Sebab, dengan musik favorit, perjalanan bisa menjadi
lebih tenang dan menyenangkan. Termasuk juga memperhatikan
makanan yang dikonsumsi. “Untuk makanan, hindari makanan yang
asam, yang merangsang asam lambung. Semisal kopi, itu akan bisa
bikin mual. Tapi, kembali ke kita, usahakan selalu berpikir bahagia,
bagaimanapun pikiran itu benar-benar mempengaruhi semuanya,”
pungkas dokter Herni.
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INFUSION
T I P S

Melakukan perjalanan jauh dengan menaiki kapal yang
mengarungi lautan, memiliki sensasi berbeda dengan berpergian
menggunakan angkutan darat maupun udara. Bila di darat, kita
sekadar ‘duduk manis’ di kendaraan. Begitu juga bila menaiki
transportasi udara. Namun, bila di laut, kita akan merasakan
sensasi ‘digoyang ombak’ di atas kapal.
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Tip Perjalanan Laut

Yang Menyenangkan
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arenanya, butuh beberapa persiapan bila ingin nyaman
dan tenang selama melakukan perjalanan panjang di laut.
Menurut Herni Suprapti, dr., M.Kes, secara umum bila ingin
nyaman ketika berpergian jauh, kondisi tubuh harus sehat.
Juga tidak mabuk laut. “Memang ada obatnya, tapi itu (mabuk
laut) jadinya mengurangi kesenangan. Selama perjalanan kan kita
maunya senang,” ujarnya.
Untuk mengatasi mabuk laut ini, menurut dr. Herni ada beberapa
‘tips’ untuk mengatasinya. Yang pertama upayakan kita dikelilingi
oleh orang-orang yang menyenangkan selama perjalanan sehingga
suasana menjadi nyaman. Juga bisa dengan melihat pemandangan
yang indah ataupun menyaksikan ikan-ikan yang berloncatan.
“Mabuk lautnya bisa kita slimur-kan (alihkan) dengan teman yang
menyenangkan dan pemandangan laut. Bila begitu, bisa sampai
ketagihan lho. Dokter-dokter yang ikut bakti sosial, awalnya raguragu nanti bagaimana, malah ketagihan. Ada yang di Lombok, sudah
waktunya pulang tapi nggak mau pulang,” cerita dokter Herni.
Dan, yang juga tidak kalah penting adalah memilih posisi ketika
berada di kapal. Kita harus paham di sebelah mana/bagian kapal
yang paling bergoyang ketika menerjang ombak. Sehingga, kita
tidak memilih bagian yang goyangnya paling ekstrem. “Semisal di
tengah dan bagian dalam kan tidak terlalu goyang seperti di ujung
kapal, harus paham itu,” ujarnya.
Dokter Herni juga menyarankan untuk menikmati musik selama
perjalanan. Sebab, dengan musik favorit, perjalanan bisa menjadi
lebih tenang dan menyenangkan. Termasuk juga memperhatikan
makanan yang dikonsumsi. “Untuk makanan, hindari makanan yang
asam, yang merangsang asam lambung. Semisal kopi, itu akan bisa
bikin mual. Tapi, kembali ke kita, usahakan selalu berpikir bahagia,
bagaimanapun pikiran itu benar-benar mempengaruhi semuanya,”
pungkas dokter Herni.
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TA K I K ARDI
LOVE STORY

Tidak ada yang salah dengan pilihan pekerjaan yang kita jalani. Selama berpikiran positif
dan memanen hikmah, kita akan mampu tegar menjalani segala risiko dari pekerjaan.
Gambaran seperti itu yang selama bertahun-tahun dijalani oleh Mudasir, kapten kapal
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga bersama keluarganya.

B

Mudatsir

Dukungan dan Cinta Istri

agi Al Mudatsir, bekerja di laut merupakan pilihan pekerjaan yang dilakoninya sejak masih
remaja. Hingga kini, dia sudah berusia 44 tahun dan menjadi bapak dari dua anak, dia
tetap setia manjalani profesinya itu. Meski, risiko pekerjaan membuatnya lebih banyak
menghabiskan hari-hari di tengah samudera dengan berkawan ombak besar ketimbang
bertemu dengan istri dan kedua anaknya.
“Dari dulu, ketika melaut, bisa sebulan atau dua bulan baru pulang ke rumah. Selama itu, di kapal
saya tetap menjaga komunikasi dengan keluarga di rumah melalui telepon atapun video call. Rasa
kangen pasti ada, tetapi keluarga paham bila pekerjaan saya sebagai pelaut,” ujar kapten Mudatsir.
Sebelum bergabung dengan RST Ksatria Airlangga sejak tahun 2017 lalu, pria asal Kabupaten
Bulukamba, Sulawesi Selatan ini telah banyak berpengalaman bekerja di kapal. Dia pernah bekerja
di kapal kargo, kapal penangkap ikan hingga kapal pesiar. Secara pendapatan, Mudatsir sebenarnya
mendapatkan nominal lebih besar dibandingkan sekarang.
Lalu, kenapa dia mau bergabung dengan RST Ksatria Airlangga? Jawabannya sederhana. Bagi
Mudatsir, kepuasan batin bisa ikut dalam kegiatan misi sosial menolong sesama, jauh lebih utama
dibandingkan sekadar materi. Pun, keputusannya itu didasari pertimbangan matang.
Dia bercerita, ketika mendapatkan tawaran bekerja di RST Ksatria Airlangga, dia sebenarnya
ingin beristirahat setelah melaut selama dua bulan di perairan Merauke. Sang ibu menyarankan
dia untuk pulang, beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Dengan datangnya tawaran
bergabung di RST KA, dia lalu bercerita kepada ibunya. Mudasir mengaku punya kebiasaan untuk
meminta restu kepada ibu. Bila sang ibu ikhlas dan merestui, barulah dia melangkah dan bercerita
kepada keluarganya. Sebab, bilapun bercerita kepada istrinya lebih dulu, dia disarankan untuk
menemui sang ibu terlebih dulu.
“Ketika saya menjelaskan bahwa kapal ini kegiatannya untuk kemanusiaan menolong masyarakat
di pulau-pulau dan bermanfaat untuk banyak orang dibandingkan kapal kargo, ibu mendukung. Kata
beliau ini lebih bagus dibanding bekerja di kapal penangkap ikan,” ujarnya.
Mudatsir kemudian bercerita kepada sang istri, Heny Hidayanti perihal tawaran bekerja di RST
Ksatria Airlangga. Dari mulai tentang ranah pekerjaannya, periode pulang ke rumah hingga soal
pendapatan. Bahwa bila bekerja di RST Ksatria Airlangga, dalam hal besaran pendapatan yang
diperoleh, tidak sebesar seperti ketika bekerja di kapal kargo. Menurut Mudatsir, ketika bekerja di
kapal kargo, selain mendapatkan gaji, juga ada pendapatan khusus. Pun, ketika kapal tidak berlayar
ataupun tengah membongkar barang, dirinya bisa sejenak pulang.
Namun, ketika mengetahui bahwa kapal RST KA dikelola oleh yayasan dan tujuannya untuk
membantu masyarakat di pulau terpencil, sang istri langsung mendukung. “Saya sampaikan bahwa
saya mendapat gaji sekian. Itu thok (saja). Tidak ada embel-embel lainnya. Istri saya bilang tidak apaapa. Kata dia, meskipun lebih sedikit yang penting berkah,” ujar Mudatsir menirukan ucapan istrinya.
Meski menjadi seorang pelaut berjiwa petualang, Mudatsir sejatinya sosok family man. Dia sangat
menyayangi keluarganya. Dia juga dekat dengan kedua anaknya. Dengan putra sulungnya, Teguh
Septian (17 tahun) dan kini kelas 2 SMU, ketika melaut, Mudatsir cukup sering menjalin komunikasi
via telepon maupun via sosial media. Sementara dengan si kecil Raihanun Aquinina yang masih
duduk di bangku SD, lebih suka bertemu muka lewat video call.
Menurut Mudatsir, putri bungsunya itu sangat ingin melihat langsung kapal RST Ksatria Airlangga.
Ketika kapal bersandar di Galesong setelah dari Alor untuk keperluan pengisian bahan bakar, logistik
dan lain-lain lalu bersiap menuju Palu untuk bakti menolong bencana, putrinya merayu untuk datang
ke Makassar karena ingin bertemu sang ayah dan juga kapal RST KA. Mudatsir memang tidak sempat
pulang ke rumah karena padatnya kesibukan.
“Setiap mau pulang, saya selalu bertanya, anak-anak mau dibawakan oleh-oleh apa. Tapi
dia (Raihanun) lebih senang kami sekeluarga berkumpul di Makassar untuk melepas kangen dan
bersantai bersama,” jelas Mudatsir yang mulai bekerja di kapal sejak tahun 1998 dan menjadi
kapten kapal sejak 2013.
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Tidak ada yang salah dengan pilihan pekerjaan yang kita jalani. Selama berpikiran positif
dan memanen hikmah, kita akan mampu tegar menjalani segala risiko dari pekerjaan.
Gambaran seperti itu yang selama bertahun-tahun dijalani oleh Mudasir, kapten kapal
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga bersama keluarganya.

B

Mudatsir

Dukungan dan Cinta Istri

agi Al Mudatsir, bekerja di laut merupakan pilihan pekerjaan yang dilakoninya sejak masih
remaja. Hingga kini, dia sudah berusia 44 tahun dan menjadi bapak dari dua anak, dia
tetap setia manjalani profesinya itu. Meski, risiko pekerjaan membuatnya lebih banyak
menghabiskan hari-hari di tengah samudera dengan berkawan ombak besar ketimbang
bertemu dengan istri dan kedua anaknya.
“Dari dulu, ketika melaut, bisa sebulan atau dua bulan baru pulang ke rumah. Selama itu, di kapal
saya tetap menjaga komunikasi dengan keluarga di rumah melalui telepon atapun video call. Rasa
kangen pasti ada, tetapi keluarga paham bila pekerjaan saya sebagai pelaut,” ujar kapten Mudatsir.
Sebelum bergabung dengan RST Ksatria Airlangga sejak tahun 2017 lalu, pria asal Kabupaten
Bulukamba, Sulawesi Selatan ini telah banyak berpengalaman bekerja di kapal. Dia pernah bekerja
di kapal kargo, kapal penangkap ikan hingga kapal pesiar. Secara pendapatan, Mudatsir sebenarnya
mendapatkan nominal lebih besar dibandingkan sekarang.
Lalu, kenapa dia mau bergabung dengan RST Ksatria Airlangga? Jawabannya sederhana. Bagi
Mudatsir, kepuasan batin bisa ikut dalam kegiatan misi sosial menolong sesama, jauh lebih utama
dibandingkan sekadar materi. Pun, keputusannya itu didasari pertimbangan matang.
Dia bercerita, ketika mendapatkan tawaran bekerja di RST Ksatria Airlangga, dia sebenarnya
ingin beristirahat setelah melaut selama dua bulan di perairan Merauke. Sang ibu menyarankan
dia untuk pulang, beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Dengan datangnya tawaran
bergabung di RST KA, dia lalu bercerita kepada ibunya. Mudasir mengaku punya kebiasaan untuk
meminta restu kepada ibu. Bila sang ibu ikhlas dan merestui, barulah dia melangkah dan bercerita
kepada keluarganya. Sebab, bilapun bercerita kepada istrinya lebih dulu, dia disarankan untuk
menemui sang ibu terlebih dulu.
“Ketika saya menjelaskan bahwa kapal ini kegiatannya untuk kemanusiaan menolong masyarakat
di pulau-pulau dan bermanfaat untuk banyak orang dibandingkan kapal kargo, ibu mendukung. Kata
beliau ini lebih bagus dibanding bekerja di kapal penangkap ikan,” ujarnya.
Mudatsir kemudian bercerita kepada sang istri, Heny Hidayanti perihal tawaran bekerja di RST
Ksatria Airlangga. Dari mulai tentang ranah pekerjaannya, periode pulang ke rumah hingga soal
pendapatan. Bahwa bila bekerja di RST Ksatria Airlangga, dalam hal besaran pendapatan yang
diperoleh, tidak sebesar seperti ketika bekerja di kapal kargo. Menurut Mudatsir, ketika bekerja di
kapal kargo, selain mendapatkan gaji, juga ada pendapatan khusus. Pun, ketika kapal tidak berlayar
ataupun tengah membongkar barang, dirinya bisa sejenak pulang.
Namun, ketika mengetahui bahwa kapal RST KA dikelola oleh yayasan dan tujuannya untuk
membantu masyarakat di pulau terpencil, sang istri langsung mendukung. “Saya sampaikan bahwa
saya mendapat gaji sekian. Itu thok (saja). Tidak ada embel-embel lainnya. Istri saya bilang tidak apaapa. Kata dia, meskipun lebih sedikit yang penting berkah,” ujar Mudatsir menirukan ucapan istrinya.
Meski menjadi seorang pelaut berjiwa petualang, Mudatsir sejatinya sosok family man. Dia sangat
menyayangi keluarganya. Dia juga dekat dengan kedua anaknya. Dengan putra sulungnya, Teguh
Septian (17 tahun) dan kini kelas 2 SMU, ketika melaut, Mudatsir cukup sering menjalin komunikasi
via telepon maupun via sosial media. Sementara dengan si kecil Raihanun Aquinina yang masih
duduk di bangku SD, lebih suka bertemu muka lewat video call.
Menurut Mudatsir, putri bungsunya itu sangat ingin melihat langsung kapal RST Ksatria Airlangga.
Ketika kapal bersandar di Galesong setelah dari Alor untuk keperluan pengisian bahan bakar, logistik
dan lain-lain lalu bersiap menuju Palu untuk bakti menolong bencana, putrinya merayu untuk datang
ke Makassar karena ingin bertemu sang ayah dan juga kapal RST KA. Mudatsir memang tidak sempat
pulang ke rumah karena padatnya kesibukan.
“Setiap mau pulang, saya selalu bertanya, anak-anak mau dibawakan oleh-oleh apa. Tapi
dia (Raihanun) lebih senang kami sekeluarga berkumpul di Makassar untuk melepas kangen dan
bersantai bersama,” jelas Mudatsir yang mulai bekerja di kapal sejak tahun 1998 dan menjadi
kapten kapal sejak 2013.
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Selain peralatan camping dan kebutuhan pribadi, bahan makanan memang
perlu dipersiapkan secara terperinci.
Semua tentu tergantung berapa lama
Anda akan berpetualang di alam bebas.
Bahan makanan yang ada di daftar
harus bisa menjaga kelangsungan
hidup Anda untuk terus bisa bertahan.
Makanan berkalori tinggi sangat
penting untuk kegiatan alam bebas
yang membutuhkan banyak energi.
Tentu Anda tak ingin melewatkan
momen yang indah di alam bebas
karena kondisi fisik yang terkuras.
Berikut adalah beberapa makanan
yang bisa membantu Anda bertahan
di alam bebas dalam waktu yang
lama dan bisa dibeli di pasar maupun
minimarket terdekat:
1. BERAS
Beras memberikan pasokan
karbohidrat yang tinggi. Beras merah
mengandung kalori dan protein tinggi
yang sangat bermanfaat dalam kondisi
survival. Karena beras harus direbus
selama beberapa menit, sehingga
perlu menyiapkan bahan bakar untuk
memasak.

Bravery Survival Food
Ingin liburan tak biasa dengan menjelajahi alam bebas menjadi keinginan banyak orang.
Rencana pun harus disiapkan dengan matang, termasuk cara bertahan hidup
di alam bebas dengan begitu banyak tantangan yang akan dihadapi.

M

asih segar dalam ingatan ketika beberapa bulan lalu kita dikejutkan dengan kabar 12
bocah yang terjebak di sebuah gua di Thailand selama 18 hari. Beruntung, belasan tim
sepak bola Wild Boars itu bisa diselamatkan dan bertahan hidup. Meski dengan kondisi
lemas karena kelaparan. Selama terjebak, mereka hanya minum air tetesan gua.
Mereka memang tidak sedang berencana untuk berpetualang. Namun, jika anda ingin
berpetualang ke alam bebas, hutan, gunung, pedalaman atau lautan sebaiknya menyiapkan mental
dan persiapan yang matang sebelum terjun ke alam bebas.
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Selama ini alam bebas memang
tidak bisa diprediksi. Bagaimana
cuaca, keadaan alam atau apa yang
akan terjadi di sana. Kondisi alam yang
natural memang menjadi pikat bagi
banyak orang untuk menjelajahnya.
Keinginan kuat itu juga perlu
langkah antisipasi untuk hal-hal tidak
diharapkan yang kemungkinan akan
terjadi di alam bebas.

2. KACANG
Kacang selama ini dikenal sebagai
makanan terbaik. Berbagai kacangkacangan seperti kacang merah, kacang
pinto dan lain sebagainya, mengandung
cukup banyak protein dan tinggi kalori,
serta vitamin dan mineral. Kacang kering
bisa disimpan dalam jangka waktu yang
lama dan akan aman berada di tas anda
selama beberapa waktu.
Bahkan, beberapa sendok selai
kacang bisa membantu seseorang
bertahan hidup dalam keadaan
makanan terbatas. Salah satu
strategi untuk bertahan hidup adalah
memotong kalori karena kebanyakan
orang akan makan lebih banyak kalori
daripada ketika benar-benar perlu
untuk bertahan hidup. Mengurangi
kalori berarti makanan anda akan
bertahan lebih lama, membantu Anda
menurunkan berat badan berlebih,
sehingga membuat potensi berjalan
kaki di beberapa titik lebih mudah.
3. COKELAT
Cokelat mengandung banyak kalori,
protein dan juga nutrisi. Selain enak,
cokelat bisa menjadi sumber energi yang
cepat. Pilihan untuk membawa coklat
dalam petualangan Anda sangat cocok
dalam berbagai kondisi.
4. DAGING

Daging kaleng seperti ham, tuna,
ayam sangat baik karena mengandung
protein yang sangat baik. Anda bisa
membawa daging kering seperti
dendeng. Dendeng bisa dikeringkan
di bawah sinar matahari. Dendeng juga
makanan yang dikonsumsi suku-suku
primitif di seluruh dunia.
5. BUAH-BUAHAN
Membawa buah memang tidak
praktis karena berat dan cukup mahal.
Jika ingin membawa buah, belilah buah
pir karena bisa disimpan dalam waktu
panjang.
6. SAYUR LAUT
Sayur laut dijual di toko-toko
kesehatan. Bisa berbentuk pil atau
bubuk. Sayuran laut dikemas dengan
vitamin dan nutrisi. Selain itu juga
bermanfaat bagi kesehatan yang
bisa meningkatkan kekebalan tubuh,
memberikan perbaikan jaringan dan
memiliki sifat anti jamur - anti bakteri.
Sayuran laut ini mungkin harus ada di
daftar logistik Anda.
7. GULA
Gula merah dan gula putih akan
menambah rasa yang dibutuhkan dan
juga kalori untuk bertahan hidup. Jika
disimpan dengan benar, gula bisa
bertahan hingga bertahun-tahun. Madu
juga sangat baik untuk menambah
kalori dan ini harus dimasukkan dalam
daftar logistik Anda untuk bertahan
dalam kondisi survival.
8. GARAM
Garam adalah salah satu item
makanan survival yang sangat berguna.
Garam bisa untuk menyimpan makanan
maupun penyedap sebagian besar
makanan. Saat di alam bebas, mungkin
banyak orang akan mencari makanan
alami ketika mencoba bertahan hidup.
Untuk rasa masakan yang maknyus,
Anda membutuhkan garam.
Persiapan adalah hal yang penting
untuk mengantisipasi keadaan yang
buruk. Dalam kondisi survival, tubuh
memerlukan banyak kalori dan
vitamin untuk menjaga stamina agar
kelangsungan hidup bisa bertahan
lama. Jadi, persiapkan bahan makanan
anda sebelum memulai sebuah
petualangan.
Selamat berpetualang!
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Selain peralatan camping dan kebutuhan pribadi, bahan makanan memang
perlu dipersiapkan secara terperinci.
Semua tentu tergantung berapa lama
Anda akan berpetualang di alam bebas.
Bahan makanan yang ada di daftar
harus bisa menjaga kelangsungan
hidup Anda untuk terus bisa bertahan.
Makanan berkalori tinggi sangat
penting untuk kegiatan alam bebas
yang membutuhkan banyak energi.
Tentu Anda tak ingin melewatkan
momen yang indah di alam bebas
karena kondisi fisik yang terkuras.
Berikut adalah beberapa makanan
yang bisa membantu Anda bertahan
di alam bebas dalam waktu yang
lama dan bisa dibeli di pasar maupun
minimarket terdekat:
1. BERAS
Beras memberikan pasokan
karbohidrat yang tinggi. Beras merah
mengandung kalori dan protein tinggi
yang sangat bermanfaat dalam kondisi
survival. Karena beras harus direbus
selama beberapa menit, sehingga
perlu menyiapkan bahan bakar untuk
memasak.

Bravery Survival Food
Ingin liburan tak biasa dengan menjelajahi alam bebas menjadi keinginan banyak orang.
Rencana pun harus disiapkan dengan matang, termasuk cara bertahan hidup
di alam bebas dengan begitu banyak tantangan yang akan dihadapi.

M

asih segar dalam ingatan ketika beberapa bulan lalu kita dikejutkan dengan kabar 12
bocah yang terjebak di sebuah gua di Thailand selama 18 hari. Beruntung, belasan tim
sepak bola Wild Boars itu bisa diselamatkan dan bertahan hidup. Meski dengan kondisi
lemas karena kelaparan. Selama terjebak, mereka hanya minum air tetesan gua.
Mereka memang tidak sedang berencana untuk berpetualang. Namun, jika anda ingin
berpetualang ke alam bebas, hutan, gunung, pedalaman atau lautan sebaiknya menyiapkan mental
dan persiapan yang matang sebelum terjun ke alam bebas.
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Selama ini alam bebas memang
tidak bisa diprediksi. Bagaimana
cuaca, keadaan alam atau apa yang
akan terjadi di sana. Kondisi alam yang
natural memang menjadi pikat bagi
banyak orang untuk menjelajahnya.
Keinginan kuat itu juga perlu
langkah antisipasi untuk hal-hal tidak
diharapkan yang kemungkinan akan
terjadi di alam bebas.

2. KACANG
Kacang selama ini dikenal sebagai
makanan terbaik. Berbagai kacangkacangan seperti kacang merah, kacang
pinto dan lain sebagainya, mengandung
cukup banyak protein dan tinggi kalori,
serta vitamin dan mineral. Kacang kering
bisa disimpan dalam jangka waktu yang
lama dan akan aman berada di tas anda
selama beberapa waktu.
Bahkan, beberapa sendok selai
kacang bisa membantu seseorang
bertahan hidup dalam keadaan
makanan terbatas. Salah satu
strategi untuk bertahan hidup adalah
memotong kalori karena kebanyakan
orang akan makan lebih banyak kalori
daripada ketika benar-benar perlu
untuk bertahan hidup. Mengurangi
kalori berarti makanan anda akan
bertahan lebih lama, membantu Anda
menurunkan berat badan berlebih,
sehingga membuat potensi berjalan
kaki di beberapa titik lebih mudah.
3. COKELAT
Cokelat mengandung banyak kalori,
protein dan juga nutrisi. Selain enak,
cokelat bisa menjadi sumber energi yang
cepat. Pilihan untuk membawa coklat
dalam petualangan Anda sangat cocok
dalam berbagai kondisi.
4. DAGING

Daging kaleng seperti ham, tuna,
ayam sangat baik karena mengandung
protein yang sangat baik. Anda bisa
membawa daging kering seperti
dendeng. Dendeng bisa dikeringkan
di bawah sinar matahari. Dendeng juga
makanan yang dikonsumsi suku-suku
primitif di seluruh dunia.
5. BUAH-BUAHAN
Membawa buah memang tidak
praktis karena berat dan cukup mahal.
Jika ingin membawa buah, belilah buah
pir karena bisa disimpan dalam waktu
panjang.
6. SAYUR LAUT
Sayur laut dijual di toko-toko
kesehatan. Bisa berbentuk pil atau
bubuk. Sayuran laut dikemas dengan
vitamin dan nutrisi. Selain itu juga
bermanfaat bagi kesehatan yang
bisa meningkatkan kekebalan tubuh,
memberikan perbaikan jaringan dan
memiliki sifat anti jamur - anti bakteri.
Sayuran laut ini mungkin harus ada di
daftar logistik Anda.
7. GULA
Gula merah dan gula putih akan
menambah rasa yang dibutuhkan dan
juga kalori untuk bertahan hidup. Jika
disimpan dengan benar, gula bisa
bertahan hingga bertahun-tahun. Madu
juga sangat baik untuk menambah
kalori dan ini harus dimasukkan dalam
daftar logistik Anda untuk bertahan
dalam kondisi survival.
8. GARAM
Garam adalah salah satu item
makanan survival yang sangat berguna.
Garam bisa untuk menyimpan makanan
maupun penyedap sebagian besar
makanan. Saat di alam bebas, mungkin
banyak orang akan mencari makanan
alami ketika mencoba bertahan hidup.
Untuk rasa masakan yang maknyus,
Anda membutuhkan garam.
Persiapan adalah hal yang penting
untuk mengantisipasi keadaan yang
buruk. Dalam kondisi survival, tubuh
memerlukan banyak kalori dan
vitamin untuk menjaga stamina agar
kelangsungan hidup bisa bertahan
lama. Jadi, persiapkan bahan makanan
anda sebelum memulai sebuah
petualangan.
Selamat berpetualang!
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KAPITA SELEKTA
OPINI

Ide semacam itu benar, karena di berbagai daerah di
luar Jawa itu banyak ditemukan tantangan pembangunan
yang belum merata di bandingkan pulau Jawa. Di beberapa
kota besar di luar Jawa itu masih dialami pemadaman listrik,
sulitnya transportasi dsb. Indonesia mendapatkan pujian
dari berbagai negara karena mampu memiliki pertumbuhan
ekonomi yang relatif stabil dibanding negara-negara
ASEAN – yaitu sekitar 5% lebih di tahun 2016 dan 2017 ini –
di tengah-tengah krisis.

RUMAH SAKIT TERAPUNG KSATRIA AIRLANGGA

'Sak Uprit'

Tapi A Giant Leap for Mankind
Oleh: Drs. Ec. Ahmad Cholis Hamzah, MSc
Alumni FEB Universitas Airlangga tahun 1973, University of London,
Ketua Departemen Kajian Internasional dan Pemberdayaan Alumni Global,
Authorized writer of Good News From Indonesia, Dosen di STIE PERBANAS,
STIESIA dan Wakil Rektor Universitas Sunan Giri.

P

enulis bangga dan berdetak kagum ketika sahabat-sahabat saya dari alumni Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga mempunyai ide mulia membuat Rumah Sakit Terapung
agar bisa memberi pelayanan medis pada warga yang berada di tempat-tempat terpencil;
karena saya menyaksikan sendiri betapa sulitnya menjangkau tempat seperti itu. Ketika
masih aktif di Konsulat Amerika Serikat Surabaya sebagai Political and Economic
Specialist saya berkesempatan berkeliling ke wilayah Indonesia Timur hampir setiap
bulan, mengalami sendiri begitu sulitnya menjangkau pulau-pulai kecil di wilayah itu. Ketika penulis
mendampingi seorang diplomat Amerika melakukan kunjungan kehormatan ke Bupati Sumenep,
Madura tahun 2015an, Bupati menjelaskan bahwa tugas di Sumenep berbeda dengan Bupati yang
wilayahnya hanya daratan saja, karena Sumenep memiliki lebih dari 100 pulau, yang memerlukan
banyak energi dan tidak mudah untuk bisa mengunjungi pulau- pulau yang berserakan sampai dekat
pulau Sulawesi dan Bali secara rutin.
Penulis juga bangga dan malu ketika alumni FKUA seperti DR. Pujo Hartono, Sp.OG melontarkan
ide bahwa Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga ini tidak hanya mempunyai misi untuk memberi
pelayanan medis di pulau-pulau terkecil dan terluar, namun bisa dipakai untuk pengabdian masyarakat
secara inter-disiplin keilmuan, misalkan alumni dari Fakultas Ekonomi bisa melakukan penelitian
tentang kondisi dan potensi ekonomi seperti kemiskinan, ketenaga kerjaan di pulau-pulau itu. Alumni
dari Fakultas lainnya juga bisa melakukan bhaktinya sesuai dengan disiplin ilmu nya masing-masing.
Jadi nantinya RST Ksatria Airlangga ini menjadi tempat untuk melakukan “Integrated Social Services”
bagi para alumni. Saya bangga karena alumni kedokteran mempunyai gagasan yang brillian itu dan
saya malu karena gagasan itu tidak muncul dari alumni FEB seperti saya.
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ECONOMIC GROWTH TINGGI BELUM TENTU
SUATU NEGARA/ DAERAH MAKMUR.
Dalam dasawarsa 1970 an ada perdebatan sengit
para ahli ekonomi dunia antara kelompok “Growth”
(Pertumbuhan) dan kelompok “Equity” (Pemerataan), yang
terakhir ini memperlihatkan kekecewaan yang bermunculan
akibat pembangunan yang terlalu GNP-oriented yang
ternyata dalam pertumbuhan ekonomi sendiri tidak
memberi pemecahan mengenai masalah kemiskinan di
negara-negara sedang berkembang, justru memperlebar
jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin. Kemudian
timbullah konsep Garis Kemiskinan (Poverty line) yang
menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan
pokok manusia. Mereka dikatakan berada di bawah garis
kemiskinan (absolute poverty) apabila pendapatannya
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling
pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan,
kesehatan dan lain-lain. Kemudian karena biaya hidup di
daerah kota dan di pedesaan berbeda, demikian juga
diantara kelompok-kelompok masyarakat yang bearda di
dalamnya, maka oleh bank Dunia yang dipakai sebagai
ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan adalah nilai
US $ 50 perkapita setahun untuk tingkat pedesaan dan US
$75 perkapita setahun untuk tingkat pendapatan di kota
pada keadaan harga 1971.
Tercatat di Asia Timur pada tahun 1990, hampir 170
juta anak laki-laki dan perempuan putus sekolah pada
tingkat sekolah menengah. Di Asia Tenggara dan Pasifik
lebih sepertiga anak-anak berusia di bawah lima tahun
mengalami kekurangan nutrisi. Hampir satu juta anakanak di Asia Timur mati sebelum berumur lima tahun.
Memang bisa saja dikemukakan argumen bahwa seiring
dengan perjalanan waktu dan semakin meningkatnya
pertumbuhan, kekurangan-kekurangan itu akan bisa
dihilangkan. Namun, hal itu bisa hanya isapan jempol
belaka, karena pada kenyataannya dewasa ini banyak
orang di negara-negara industri sekalipun, hidup di bawah
garis kemiskinan dan menjadi gelandangan. Penulis
menyaksikan sendiri ketika berkunjung ke Paris, Brussel,
Amsterdam, Jerman pada Mei 2016 dan San Fransisco,
Los Angeles serta Hollywood di Amerika Serikat pada
November 2016 (ketika mengamati Pilpres AS) – banyak
gelandangan dan pengemis di jalan-jalan utama.
Memang secara kuantitatif, suatu negara dianggap
sebagai negara yang maju atau negara yang berkembang
dapat dilihat dari segi tingkat pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, pendapatan per kapita, tingkat

pengangguran, serta volume laju pertumbuhan penduduk.
Sementara dari segi kualitatif, negara dianggap maju jika
dari segi pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan
secara konsisten dan kontinyu dengan dibarengi pemerataan
pendapatan dari berbagai sektor bidang. Pencapaian
yang baik untuk suatu negara haruslah seimbang, baik
dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. Dari segi
kualitatif bisa diukur ketersediaan sarana kesehatan, listrik,
air bersih, meratanya pendidikan, juga faktor politik dan
hukum. Biasanya segi kualitatif yang baik dapat dilihat dari
sistem pemerintahannya yang bekerja dengan baik. Karena
itu selayaknya negara itu harus sama-sama fokus pada
Growth atau Pertumbuhan dan Equity atau pemerataan
secara bersama-sama.
Seringkali terjadi ketimpangan pertumbuhan atau
Growth Paradox, yaitu angka pertumbuhan negara atau
propinsi yang tinggi, tapi tingkat kesenjangan sosial dan
ekonomi juga tinggi, atau tingkat kematian ibu yang
melahirkan masih tinggi, dsb.
“SAK UPRIT”, TAPI: A GIANT LEAP FOR MANKIND
Karena itu, ide RST Ksatria Airlangga yang bisa dipakai
sebagai sarana untuk melakukan penelitian dan kajian di
pulau-pulau terkecil dan terluar dengan sudut pandang muti
disiplin, sangatlah brillian. Para ahli dan alumni Universitas
Airlangga dapat mengamati dan memberi solusi yang
jitu akan masalah: pertumbuhan dan pemerataan yang
bersamaan di pulau-pulau kecil, kelangkaan dokter atau
tenaga medis lainnya di wilayah yang angka pertumbuhan
ekonominya tinggi, kemerataan pendidikannya, kepemilikan
listrik dan air bersih perkapitanya, dan sebagainya.
RST Ksatria Airlangga tidak hanya menyapa pulaupulau terluar dan terpencil dengan pelayanan kesehatan,
tapi juga mampu memberi solusi penghapusan disparitas
pembangunan bangsa ini secara komprehensif.
Kalau dilihat dari segi ukuran, memang Kapal RST Ksatria
Airlangga itu kecil, bahkan boleh di katakan “Sak Uprit”
bila dibandingkan dengan Kapal Rumah Sakit milik negara
Adidaya Amerika Serikat seperti USNS (United States Navy
Ship) Mercy yang panjangnya 272,49 meter, atau milik TNI
AL Rumah Sakit Dr. Soeharso yang panjangnya 122 meter,
sementara RST Kstaria Airlangga hanya 30 meter.
Namun ide pendayagunaan RST Ksatria Airlangga untuk
ikut membantu menyelesaikan tantangan pembangunan
nasional secara komprehensif (tidak hanya dari perspektif
pelayanan kesehatan saja) merupakan ide besar bahkan
ide raksasa. Kalau boleh penulis mengadopsi kalimat
terkenal dari Astronot Amerika Serikat Neil Amstrong
ketika mendarat di Bulan tahun 1969 dan terdengar di
Bumi: “That’s one small step for a man, one giant leap
for mankind”- atau “Langkah kecil bagi manusia, (tapi)
lompatan raksasa bagi kemanusiaan”.
Jadi bagi penulis: RST Ksatria Airlangga meskipun
“sak uprit, tapi lompatan raksasa bagi kemanusiaan”.
Atau “SAK UPRIT: TAPI – A GIANT LEAP FOR MANKIND”
BRAVO UNIVERSITAS AIRLANGGA.
2018
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Ide semacam itu benar, karena di berbagai daerah di
luar Jawa itu banyak ditemukan tantangan pembangunan
yang belum merata di bandingkan pulau Jawa. Di beberapa
kota besar di luar Jawa itu masih dialami pemadaman listrik,
sulitnya transportasi dsb. Indonesia mendapatkan pujian
dari berbagai negara karena mampu memiliki pertumbuhan
ekonomi yang relatif stabil dibanding negara-negara
ASEAN – yaitu sekitar 5% lebih di tahun 2016 dan 2017 ini –
di tengah-tengah krisis.

RUMAH SAKIT TERAPUNG KSATRIA AIRLANGGA

'Sak Uprit'

Tapi A Giant Leap for Mankind
Oleh: Drs. Ec. Ahmad Cholis Hamzah, MSc
Alumni FEB Universitas Airlangga tahun 1973, University of London,
Ketua Departemen Kajian Internasional dan Pemberdayaan Alumni Global,
Authorized writer of Good News From Indonesia, Dosen di STIE PERBANAS,
STIESIA dan Wakil Rektor Universitas Sunan Giri.

P

enulis bangga dan berdetak kagum ketika sahabat-sahabat saya dari alumni Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga mempunyai ide mulia membuat Rumah Sakit Terapung
agar bisa memberi pelayanan medis pada warga yang berada di tempat-tempat terpencil;
karena saya menyaksikan sendiri betapa sulitnya menjangkau tempat seperti itu. Ketika
masih aktif di Konsulat Amerika Serikat Surabaya sebagai Political and Economic
Specialist saya berkesempatan berkeliling ke wilayah Indonesia Timur hampir setiap
bulan, mengalami sendiri begitu sulitnya menjangkau pulau-pulai kecil di wilayah itu. Ketika penulis
mendampingi seorang diplomat Amerika melakukan kunjungan kehormatan ke Bupati Sumenep,
Madura tahun 2015an, Bupati menjelaskan bahwa tugas di Sumenep berbeda dengan Bupati yang
wilayahnya hanya daratan saja, karena Sumenep memiliki lebih dari 100 pulau, yang memerlukan
banyak energi dan tidak mudah untuk bisa mengunjungi pulau- pulau yang berserakan sampai dekat
pulau Sulawesi dan Bali secara rutin.
Penulis juga bangga dan malu ketika alumni FKUA seperti DR. Pujo Hartono, Sp.OG melontarkan
ide bahwa Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga ini tidak hanya mempunyai misi untuk memberi
pelayanan medis di pulau-pulau terkecil dan terluar, namun bisa dipakai untuk pengabdian masyarakat
secara inter-disiplin keilmuan, misalkan alumni dari Fakultas Ekonomi bisa melakukan penelitian
tentang kondisi dan potensi ekonomi seperti kemiskinan, ketenaga kerjaan di pulau-pulau itu. Alumni
dari Fakultas lainnya juga bisa melakukan bhaktinya sesuai dengan disiplin ilmu nya masing-masing.
Jadi nantinya RST Ksatria Airlangga ini menjadi tempat untuk melakukan “Integrated Social Services”
bagi para alumni. Saya bangga karena alumni kedokteran mempunyai gagasan yang brillian itu dan
saya malu karena gagasan itu tidak muncul dari alumni FEB seperti saya.
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ECONOMIC GROWTH TINGGI BELUM TENTU
SUATU NEGARA/ DAERAH MAKMUR.
Dalam dasawarsa 1970 an ada perdebatan sengit
para ahli ekonomi dunia antara kelompok “Growth”
(Pertumbuhan) dan kelompok “Equity” (Pemerataan), yang
terakhir ini memperlihatkan kekecewaan yang bermunculan
akibat pembangunan yang terlalu GNP-oriented yang
ternyata dalam pertumbuhan ekonomi sendiri tidak
memberi pemecahan mengenai masalah kemiskinan di
negara-negara sedang berkembang, justru memperlebar
jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin. Kemudian
timbullah konsep Garis Kemiskinan (Poverty line) yang
menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan
pokok manusia. Mereka dikatakan berada di bawah garis
kemiskinan (absolute poverty) apabila pendapatannya
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling
pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan,
kesehatan dan lain-lain. Kemudian karena biaya hidup di
daerah kota dan di pedesaan berbeda, demikian juga
diantara kelompok-kelompok masyarakat yang bearda di
dalamnya, maka oleh bank Dunia yang dipakai sebagai
ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan adalah nilai
US $ 50 perkapita setahun untuk tingkat pedesaan dan US
$75 perkapita setahun untuk tingkat pendapatan di kota
pada keadaan harga 1971.
Tercatat di Asia Timur pada tahun 1990, hampir 170
juta anak laki-laki dan perempuan putus sekolah pada
tingkat sekolah menengah. Di Asia Tenggara dan Pasifik
lebih sepertiga anak-anak berusia di bawah lima tahun
mengalami kekurangan nutrisi. Hampir satu juta anakanak di Asia Timur mati sebelum berumur lima tahun.
Memang bisa saja dikemukakan argumen bahwa seiring
dengan perjalanan waktu dan semakin meningkatnya
pertumbuhan, kekurangan-kekurangan itu akan bisa
dihilangkan. Namun, hal itu bisa hanya isapan jempol
belaka, karena pada kenyataannya dewasa ini banyak
orang di negara-negara industri sekalipun, hidup di bawah
garis kemiskinan dan menjadi gelandangan. Penulis
menyaksikan sendiri ketika berkunjung ke Paris, Brussel,
Amsterdam, Jerman pada Mei 2016 dan San Fransisco,
Los Angeles serta Hollywood di Amerika Serikat pada
November 2016 (ketika mengamati Pilpres AS) – banyak
gelandangan dan pengemis di jalan-jalan utama.
Memang secara kuantitatif, suatu negara dianggap
sebagai negara yang maju atau negara yang berkembang
dapat dilihat dari segi tingkat pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, pendapatan per kapita, tingkat

pengangguran, serta volume laju pertumbuhan penduduk.
Sementara dari segi kualitatif, negara dianggap maju jika
dari segi pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan
secara konsisten dan kontinyu dengan dibarengi pemerataan
pendapatan dari berbagai sektor bidang. Pencapaian
yang baik untuk suatu negara haruslah seimbang, baik
dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. Dari segi
kualitatif bisa diukur ketersediaan sarana kesehatan, listrik,
air bersih, meratanya pendidikan, juga faktor politik dan
hukum. Biasanya segi kualitatif yang baik dapat dilihat dari
sistem pemerintahannya yang bekerja dengan baik. Karena
itu selayaknya negara itu harus sama-sama fokus pada
Growth atau Pertumbuhan dan Equity atau pemerataan
secara bersama-sama.
Seringkali terjadi ketimpangan pertumbuhan atau
Growth Paradox, yaitu angka pertumbuhan negara atau
propinsi yang tinggi, tapi tingkat kesenjangan sosial dan
ekonomi juga tinggi, atau tingkat kematian ibu yang
melahirkan masih tinggi, dsb.
“SAK UPRIT”, TAPI: A GIANT LEAP FOR MANKIND
Karena itu, ide RST Ksatria Airlangga yang bisa dipakai
sebagai sarana untuk melakukan penelitian dan kajian di
pulau-pulau terkecil dan terluar dengan sudut pandang muti
disiplin, sangatlah brillian. Para ahli dan alumni Universitas
Airlangga dapat mengamati dan memberi solusi yang
jitu akan masalah: pertumbuhan dan pemerataan yang
bersamaan di pulau-pulau kecil, kelangkaan dokter atau
tenaga medis lainnya di wilayah yang angka pertumbuhan
ekonominya tinggi, kemerataan pendidikannya, kepemilikan
listrik dan air bersih perkapitanya, dan sebagainya.
RST Ksatria Airlangga tidak hanya menyapa pulaupulau terluar dan terpencil dengan pelayanan kesehatan,
tapi juga mampu memberi solusi penghapusan disparitas
pembangunan bangsa ini secara komprehensif.
Kalau dilihat dari segi ukuran, memang Kapal RST Ksatria
Airlangga itu kecil, bahkan boleh di katakan “Sak Uprit”
bila dibandingkan dengan Kapal Rumah Sakit milik negara
Adidaya Amerika Serikat seperti USNS (United States Navy
Ship) Mercy yang panjangnya 272,49 meter, atau milik TNI
AL Rumah Sakit Dr. Soeharso yang panjangnya 122 meter,
sementara RST Kstaria Airlangga hanya 30 meter.
Namun ide pendayagunaan RST Ksatria Airlangga untuk
ikut membantu menyelesaikan tantangan pembangunan
nasional secara komprehensif (tidak hanya dari perspektif
pelayanan kesehatan saja) merupakan ide besar bahkan
ide raksasa. Kalau boleh penulis mengadopsi kalimat
terkenal dari Astronot Amerika Serikat Neil Amstrong
ketika mendarat di Bulan tahun 1969 dan terdengar di
Bumi: “That’s one small step for a man, one giant leap
for mankind”- atau “Langkah kecil bagi manusia, (tapi)
lompatan raksasa bagi kemanusiaan”.
Jadi bagi penulis: RST Ksatria Airlangga meskipun
“sak uprit, tapi lompatan raksasa bagi kemanusiaan”.
Atau “SAK UPRIT: TAPI – A GIANT LEAP FOR MANKIND”
BRAVO UNIVERSITAS AIRLANGGA.
2018
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EKSPLORASI
BEDAH RUMAH SAKIT

M

PELINDO HUSADA CITRA (PHC)

Siapkan Diri

Untuk Perubahan
Kecanggihan teknologi di masa kini merubah semua paradigma kehidupan. Termasuk pelayanan
kesehatan. Hal inilah yang musti dipersiapkan setiap rumah sakit. PHC salah satunya.
Untuk mampu bersaing dengan rumah sakit rumah sakit lain, PHC mulai menyiapkan strateginya.
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enurut Agus Akhmadi, dr.,
M.Kes, Direktur Utama PT
Pelindo Husada Citra (PHC),
PHC mulai menyiapkan strategi tersebut,
sebagai tujuan jangka panjang rumah
sakit ke depan. “ Sekarang ini, kami
ingin menyiapkan konsep rumah
sakit tanpa dinding. Artinya tidak
semua harus dilakukan di rumah sakit.
Teknologi makin maju. Segala sesuatu
bisa dilakukan dengan cara online.
Cara konvensional mulai sedikit demi
sedikit ditinggalkan. Kami sedang
mempersiapkan “kapal perubahan”.
Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi perubahan, “kapal” kami sudah siap berlayar
dan bisa bersaing dengan rumah sakit
swasta lainnya di Surabaya,” tuturnya.
Dokter Akhmadi menjelaskan, hal
pertama yang dilakukan rumah sakitnya
yakni melakukan efisiensi terhadap
beberapa hal. Semua tidak harus
dilakukan di rumah sakit. Tindakan
yang dilakukan di rumah sakit, hanya
ICU dan ruang operasi. “Itu program
jangka panjang kami ke depan.
Sekarang perlahan kami mengarah
kesana,” tambahnya. Pihaknya sudah
menyiapkan program “Homecare”
melalui aplikasi. Selain itu, pihaknya
optimis terlebih memiliki dukungan
tenaga medis yang mumpuni.
“Didaerah mana pasien berada sudah
bisa tertangani dengan cepat. Tenaga
medis dan dokter sudah siap. Sekarang
sudah mulai jalan, tapi masih pelanpelan dulu sembari kami matangkan
konsepnya,” terang dokter alumnus
Fakultas Kedokteran Airlangga ini. Jadi,
ke depan konsultasi dan bertemu dokter
tidak harus dilakukan di rumah sakit.

Agus Akhmadi, dr., M.Kes.
Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra (PHC)

Seperti mapping MRI lebih cepat,
tidak menyebabkan radiasi, dan
memiliki teknologi silent scan,” jelas
dokter Akhmadi.
PHC juga sedang menggalakkan
screening cardiovaskuler. Pelayanan
Cathlab untuk mendeteksi kelainan
pembuluh darah aneurisma.
Selanjutnya, operasi tulang belakang
atau spine, yang dilakukan dengan
sayatan minimal. Maksudnya, bila
operasi dilakukan pagi hari, malam hari
sudah bisa pulang, atau setidaknya
menginap semalam.
RS PHC mendapatkan sertifikat
sebagai Rumah Sakit Pendidikan kelas B.
Artinya, rumah sakit ini dijadikan wahana

pendidikan sejak 2012 oleh fakultas
kedokteran Universitas Widya Mandala.
PUSAT KANKER TERPADU
Jumlah pasien kanker yang terus
meningkat, menjadi pertimbangan
untuk mendirikan Pusat Kanker Terpadu.
Dokter Akhmadi menjelaskan bahwa
antrian BPJS di RSUD masih sekitar
enam bulan dan dilayani oleh dua shift.
Sedangkan untuk pasien reguler masih
harus menunggu empat bulan. “Kami
sebagai manajemen, melihat ini sebagai
peluang. SDM kami ada, dana kami ada,
kenapa tidak dibuat,” ujar dia. Disebutkan
dana untuk membangun pusat kanker
mencapai 75 hingga 100 milliar rupiah.

FASILITAS UNGGULAN PHC
Meski rumah sakit milik Pelindo
ini sudah mengambil ancang-ancang
untuk mengarah menjadi rumah
sakit tanpa dinding, pihaknya juga
masih terus mengembangkan fasilitas
pelayanannya. Dokter Akhmadi
mencontohkan untuk layanan bagi
pasien jantung. Saat ini, pihaknya sudah
bisa melayani pasien jantung dari hulu
ke hilir. Mulai dari pemeriksaan, operasi
pasang ring sampai open heart. Sejak
akhir 2014, rumah sakit yang berada
di kawasan Surabaya utara ini sudah
melayani open heart sekitar 143 pasien.
Tahun depan, lanjutnya, pihaknya
berencana membeli CT Scan 128 slices.
Selain fasilitas unggulan untuk
pemeriksaan jantung, pihaknya juga
memiliki alat MRI baru. “MRI baru
yang sudah kami miliki 1,5 Tesla. Alat
ini memiliki beberapa keunggulan.
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PELINDO HUSADA CITRA (PHC)

Siapkan Diri

Untuk Perubahan
Kecanggihan teknologi di masa kini merubah semua paradigma kehidupan. Termasuk pelayanan
kesehatan. Hal inilah yang musti dipersiapkan setiap rumah sakit. PHC salah satunya.
Untuk mampu bersaing dengan rumah sakit rumah sakit lain, PHC mulai menyiapkan strateginya.
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enurut Agus Akhmadi, dr.,
M.Kes, Direktur Utama PT
Pelindo Husada Citra (PHC),
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Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi perubahan, “kapal” kami sudah siap berlayar
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yang dilakukan di rumah sakit, hanya
ICU dan ruang operasi. “Itu program
jangka panjang kami ke depan.
Sekarang perlahan kami mengarah
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Agus Akhmadi, dr., M.Kes.
Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra (PHC)
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Selain itu SDM seperti dokter
dan perawat yang ahli di bidangnya.
Ada dokter bedah onkologi, dokter
kandungan onkologi, dokter sub
penyakit dalam onkologi, dokter
radiologi onkologi. “Melihat semua
sudah siap, kami pun siap untuk
menjadi pusat penanganan kanker
terpadu. Sekarang, kami tinggal
menunggu didatangkannya alatalat penunjang,” tuturnya. Pihaknya
menargetkan akhir 2019 sudah bisa
beroperasional.
MELAYANI MASYARAKAT
YANG JAUH
PHC tidak ingin keberadaannya
hanya bisa dirasakan masyarakat
sekitar rumah sakit saja, tapi juga
seluruh masyrakat yang letaknya
jauh. Salah satunya dengan program
CSR (corporate social responsibility).
Dokter Akhmadi menjelaskan segala
sesuatu yang dilakukan PHC harus
bisa dipertanggungjawabkan. Kinerja
keuangan rumah sakit milik BUMN
ini, dari tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan. Dengan komposisi pasien
yang dilayani 40% BPJS, 27% pelindo,
sisanya umum.
“Laba naik, meski kami juga
melayani BPJS. Dari 8 milliar rupiah,
masih bisa mendapat keuntungan
sekitar 600 juta rupiah. Kami
menagetkan kedepan PHC menjadi
rumah sakit BUMN terbaik di wilayah
Indonesia timur,” tegasnya. Untuk itu,
pihaknya ingin berperan serta dalam
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misi kemanusiaan bagi masyarakat yang
berada jauh dari rumah sakit.
Wujud nyata saat ini, PHC mensupport Rumah Sakit Terapung Ksatria
Airlangga. Tidak hanya wujud bakti
almamater tapi juga wujud rumah sakit
agar bisa bermanfaat bagi masyarakat
yang jauh. Bentuknya berupa obatobatan dan tenaga medis.
Untuk diketahui, saat rumah sakit
terapung Ksatria Airlangga sedang
melakukan tugas kemanusiaan untuk
bencana gempa di Palu dan Donggala.
PHC siap mengirimkan obat obatan dan
tenaga bilamana dibutuhkan sewaktu-

waktu. Selain itu, pihaknya menyiapkan
beberapa tenda kesehatan sebagai
pendukungnya.
PHC diluar rumah sakit, memiliki
25 klinik. Dinamakan First Aid Clinic.
Tujuannya untuk men-support beberapa
perusahaan yang membutuhkan
tindakan kesehatan secara cepat.
“Lokasinya tersebar. Seperti di Pelindo
dan Bogasari. Tujuannya untuk
pengamanan dalam hal kecelakaan
kerja saja,” pungkasnya.
NASKAH : YUNICE
FOTO
: TAUFIK E HIDAYAT

Let The Sea

Set You Free
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Pantai memang selalu
jadi pilihan tepat untuk
melepaskan penat dari
rutinitas sehari-hari.
Untuk menyempurnakan
liburan, persiapkan
perlengkapan liburan Anda
termasuk pakaian yang pas.

TOPI

Liburan di pantai, tentunya
tidak mungkin dihabiskan dengan
berlindung di bawah pohon yang
rindang, karenanya jangan lupa
membawa topi bersama Anda.
Salah satu tipe topi yang cocok
adalah fedora. Topi ini memiliki
brim (pinggiran topi) yang lebar
dan cukup untuk melindungi
wajah dari teriknya matahari.
KACAMATA HITAM
Jangan lupa lindungi mata
dari silaunya matahari dengan
kacamata hitam. Pilih yang
modelnya sesuai dengan bentuk
wajah Anda agar kacamata
hitam ini tak sekadar menjadi
pelindung, tapi juga bagian dari
elemen fesyen yang membuat
penampilan lebih menarik.

BAJU PANTAI

Gunakan kemeja yang terbuat
dari bahan ringan seperti katun
agar tidak terasa panas. Pilihan
motif bernuansa pantai tentu
akan membuat Anda terlihat
semakin menawan. Jika tak
ada, corak bunga pun tidak jadi
masalah. Paduan dalaman kaos
putih pendek bisa membuat
Anda terlihat lebih keren.
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Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga
Menyampaikan Terima Kasih

Telah bersama-sama mewujudkan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga.
Wujud cinta yang lahir dari ketulusan untuk berbagi dengan seluruh masyarakat NKRI khususnya di pulau terpencil.
Semoga kita semua tak pernah lelah untuk membuat layar RST Ksatria Airlangga selalu terbentang
untuk mengarungi samudra menyelamatkan anak bangsa.

MODEL

OUTFIT
LOKASI
NASKAH
FOTO
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: AB Clothing Surabaya
Royal Plaza Lt. 1 Surabaya
: RST KA di Pelabuhan Kalimas Surabaya
: POPPY FEBRIANA
: TAUFIK E HIDAYAT & MUH MUNIB
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Airlangga Mengarungi Samudra
Menyelamatkan Anak Bangsa
Bergabunglah bersama para donatur dan
Yayasan Ksatria Medika Airlangga dalam operasional dan program

RUMAH SAKIT TERAPUNG
KSATRIA AIRLANGGA
Kirimkan dukungan Anda melalui:
No. Rekening
YAYASAN KSATRA MEDIKA AIRLANGGA
CIMB NIAGA : 703 849 215 300
MANDIRI : 142 00 2017778 7
BRI : 0411 01000525 306

S E K R E TA R I AT
Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UNAIR
Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya
CP: Helda Budiyanti 085731320333
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