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PRAKATA

Dahulu kala, ketika akan berkonsultasi
dengan dokter spesialis, keluarga saya harus
menempuh perjalanan empat jam lamanya ke
rumah sakit rujukan di kota. Itupun harus
janjian dahulu beberapa hari sebelumnya. Pun
kadangkala, sampai di fasilitas kesehatan
harus menunggu lama karena antri yang luar
biasa.
Lain dahulu lain sekarang. Saat ini untuk
berkonsultasi dengan dokter maupun dokter
spesialis, pasien dapat melakukannya dari
rumah sembari rebahan dengam bermodal
akses internet dan smartphone yang memadai.
Ya, teknologi telah berkembang begitu
pesatnya dan menjangkau segala aspek
kehidupan, tak terkecuali aspek kesehatan.
Saat ini kita memasuki masa yang dikenal
dengan era industry 4.0 dengan masyarakat
atau society 5.0 yang diwarnai oleh internet of
things (IoT) pada berbagai aspek termasuk
dalam pelayanan kesehatan. Berbagai hal yang
berkaitan dengan kesehatan dapat dilakukan
~ vi ~

melalui internet seperti mencari informasi
kesehatan, melihat jadwal dokter, melakukan
konsultasi online, dan sebagainya.
Telemedisin merupakan salah satu
teknologi kesehatan yang dapat dilakukan dari
jarak jauh. Teknologi ini menjadi semakin
familiar ketika terjadi pandemi Coronavirus
Disease-19 (COVID-19). Anjuran untuk
menunda pemeriksaan kesehatan secara
langsung kecuali dalam kondisi emergensi
menyebabkan layanan ini banyak digunakan
pada masa pandemi. Dan tidak menutup
kemungkinan model ini akan dipertahankan
ke depannya dalam era new normal meskipun
pandemi telah mereda.
Meskipun
demikian,
terdapat
kekhawatiran yang dirasakan oleh pasien atau
masyarakat pada umumnya. Bagaimana jika
yang dihadapi bukan dokter yang sebenarnya?
Bagaimana jika terjadi kesalahan diagnosa?
Bagaimana jika privasi, dan keamanan data
mereka
tersebar?
Siapa
yang
akan
bertanggung jawab mengenai hal tersebut?

~ vii ~

Tidak berhenti sampai disitu, teknologi
yang berkembang saat ini juga menyajikan
informasi
yang
berlimpah.
Sehingga
memberikan kesulitan kepada masyarakat
awam
untuk
mengambil
keputusan,
kesimpulan, atau
membedakan mana
informasi yang benar. Banyak hoax di bidang
kesehatan yang bertebaran dengan informasi
yang menyesatkan dan tentu saja berbahaya
jika dipercaya begitu saja.
Dan masih banyak lagi penggunaan
teknologi bagi kesehatan yang menjadi pisau
bermata dua. Dapat memberikan manfaat,
tetapi juga dapat menimbulkan efek negatif
jika tidak digunakan dengan bijaksana. Buku
ini hadir sebagai jawaban dari keresahan
masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi
dalam kesehatan. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat bagi para pasien online
yang akrab dengan dunia maya. Selamat
membaca.
Semarang, Agustus 2020
Penulis
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#1#
TEKNOLOGI
DAN
KESEHATAN

x

Saya
tangan

tertegun

yang

bisa

memandang
menyala

jam
dan

mengeluarkan suara di depan saya. Jam
tersebut baru saja saya beli untuk anak
saya. Harganya pun tak terlalu mahal,
mudah didapat karena dijual secara online,
kualitasnya pun juga bagus. Model jam
tangan ini sama dengan model jam tangan
yang ingin saya beli ketika zaman kecil
dahulu. Bedanya dahulu barangnya sangat
langka dan harganya cukup mahal untuk
sebuah jam tangan. Hal tersebut kemudian
membuat saya berfikir, mengapa barang
yang dahulu harganya terasa mahal dan
sukar dicari, saat ini harganya murah,
melimpah dan mudah terbeli?
xi

Perkembangan teknologi berlangsung
cukup pesat dan berpengaruh terhadap
proses industri. Hal ini memberikan dampak
munculnya

revolusi

industri

yang

memberikan ciri tertentu pada masanya.
Hingga tahun 2020, terdapat beberapa era
revolusi industri yang terjadi, dimulai dari
era industri 1.0, 2.0, 3.0, dan saat ini
memasuki era industri 4.0.
Era

tersebut

juga

mempengaruhi

kebiasaan dan cara hidup masyarakat, yang
pada saat ini masyarakat mulai memasuki era
society 5.0 yang mana lebih familiar dan
sering memanfaatkan

teknologi teknologi

internet atau seringkali disebut dengan
xii

Internet

of

Things

(IoT)

dalan

kesehariannya. Pada masa ini, banyak hal
dapat dilakukan melalui kegiatan remote
atau jarak jauh dengan dukungan internet.
Contohnya

saja,

di

masa

pandemi

Coronavirus Disease-19 (Covid-19) banyak
hal yang dapat dilakukan melalui daring
(online) seperti belajar dari rumah (school
from home), bekerja dari rumah (work from
home), berbisnins online dan sebagainya.
Bahkan

berbagai

kegiatan

ekonomi,

kesehatan, dan sosial melalui daring juga
banyak mengalami perkembangan.
Sebelum kita membahas lebih lanjut
era 4.0, kita perlu

menilik kembali era

industri yang dimulai dari era 1.0. Era ini
ditandai dengan penemuan mesin uap dan
mulai

dimanfaatkan

dalam

industri.

Penemuan ini merupakan langkah awal
peralihan dari segala sesuatu yang dikerjakan
xiii

dengan manual menjadi dikerjakan dengan
bantuan mesin.
Industri

kemudian

semakin

berkembang ketika memasuki era 2.0 yang
ditandai

dengan

kelistrikan.

dukungan

Teknologi

menghasilkan
dibandingkan

produksi
dengan

teknologi

ini

mampu

lebih

banyak

pekerja

manusia.

Barang-barang yang harganya mahal karena
terbatas

produksinya

dan

memerlukan

produksi dalam waktu yang lama menjadi
lebih murah karena dapat diproduksi dalam
jumlah besar dan waktu yang lebih cepat.
Selanjutnya pada era 3.0, industri
mulai menggunakan robot dan komputer,
dengan

adanya

teknologi

tersebut

pengaturan industri menjadi lebih sistematis
dan teratur. Pengendalian robot juga dapat
dilakukan

dengan
xiv

komputer

atau

pemrograman sehingga dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi.
Dan yang saat ini terjadi adalah masuk
era 4.0 yang mana melibatkan internet pada
berbagai aspek industri dan kehidupan tak
terkecuali di bidang kesehatan. Dengan
adanya

internet

pun

memungkinkan

pengendalian teknologi melalui jarak jauh,
sehingga tidak terbatas pada ruang dan
waktu.

Jika dilihat dari timeline perkembangan
era industri di atas, tentu bukanlah hal yang
mengejutkan jiks barang-barang yang dahulu
xv

mahal harganya dan sukar didapatkan
menjadi berlimpah jumlahnya dan mudah
diperoleh dengan harga yang murah.
Era

revolusi

memberikan

industri

dampak

4.0

dalam

juga
bidang

kesehatan. Terdapat berbagai teknologi yang
muncul di era ini seperti kecerdasan buatan
(artificiall intelegence), pemanfaatan big
data, dan telemedisin.
Kecerdasan buatan dan big data sudah
mulai dikembangkan di Indonesia, meskipun
mungkin belum dikenal masyarakat luas.
Dalam konteks kecerdasan buatan, sistem
akan

dilatih

untuk

mengenali

dan

mempelajari informasi yang ada dan mampu
digunakan untuk mendukung pengambilan
keputusan.
Big data pun demikian, dengan adanya
internet membuat jumlah data menjadi
xvi

melimpah, dengan kapasitas besar, cepat dan
mudah diakses, serta bervariasi. Data ini jika
diolah dengan baik atau dikombinasikan
dengan

kecerdasan

menghasilkan

buatan

terobosan

maka

baru

akan

dibidang

kesehatan.
Selain itu, dalam perkembangan teknogi
kesehatan
penggunaan

di

era

4.0,

teknologi

mulai

merebak

telemedisin

yang

mana pelayanan kesehatan dapat dilakukan
dari jarak jauh. Dalam hal ini masyarakat
dapat

memperoleh

layanan

kesehatan

meskipun dari jarak jauh dan tidak bertatap
muka secara langsung. Konsep ini kemudian
semakin dikembangkan karena dianggap
dapat

menjadi

terobosan

permasalahan

kesehatan di Indonesia seperti maldistribusi
tenaga kesehatan dan ketidakmerataan akses
ke pelayanan kesehatan karena kondisi

xvii

geografis Indonesia yang terdiri dari gunung,
lembah, dan kepulauan.

xviii

#2#
TELEMEDISIN

xix

“ It's still magic even if you know how it's done”
( Terry Pratchet)

Pada

masa

dahulu,

beberapa

diantara kita pasti pernah mengirim surat
pada

sahabat

pena.

Sekadar

untuk

menanyakan kabar atau berbagi cerita. Tentu
saja untuk menunggu balasan, kita harus
menunggu

bermingg-minggu

lamanya.

Memang, saat itu sudah ada telefon kabel.
Tetapi tarif per menitnya sangat luar biasa
sehingga hanya akan dipakai hanya pada saat
emergensi saja.
Saat ini kondisinya telah berbeda.
Ketika

ingin

menghubungi

orang

lain,

seseorang dapat mengirim pesan yang lebih
cepat

tersampaikan

melalui

messaging atau media sosial lain.
xx

instan

Terlebih

dengan

adanya

fitur

videocall, yang dapat membuat para pihak
yang melakukan komunikasi saling bertatap
muka meskipun melalui jarak jauh.
Teknologi

ini

kemudian

dikembangkan dalam dunia kesehatan. Saat
ini, ketika pasien sakit, mereka dapat
melakukan

konsultasi

secara

online,

mendapatkan resep dokter secara online,
yang kemudian obat akan diantar langsung
ke rumahnya. Hal yang tak pernah terbayang
sebelumnya.
Teknologi

layanan

konsultasi

kesehatan online atau yang dikenal dengan
telekonsultasi

merupakan

bagian

dari

telemedisin. Teknologi ini semakin populer
terlebih di masa pandemi COVID-19 yang
mana masyarakat diharapkan untuk lebih

xxi

banyak berada di rumah dan melakukan
physical distancing.
Banyak

yang

menyamakan

telemedisin dengan konsultasi kesehatan
online. Padahal, sesungguhnya telemedisin
tidak hanya terbatas pada layanan konsultasi
kesehatan online atau telekonsultasi saja
tetapi lebih luas cakupannya.
Perkembangan

teknologi

telemedisin di Indonesia sebenarnya telah
berlangsung cukup lama. Teknologi ini
menghadirkan kemungkinan suatu layanan
kesehatan yang dapat dilakukan dari jarak
jauh baik diagnostik, edukasi pasien, terapi,
pengobatan,
Health

maupun

Organization

menyebutkan

bahwa

konsultasi.

World

(WHO

sendiri

“

)

telemedicine

is

healing from a distance. It is the use of
telecommunications
xxii

technology

and

information technologies to provide remote
clinical services to patients”.
Seringkali

dalam

penyebutannya,

telemedisin disamakan dengan tele-health,
padahal meskipun mirip keduanya tidak
sama. Menurut Health IT. Gov, telehealth
adalah “ the utilization of electronic
information

and

telecommunications

technology to support and promote ling
distance clinical healthcare, patient, and
professional

health

education,

public

health, and health administration. “
Sekilas
telehealth

antara

hampir

telemedisin

sama,

tetapi

dan
disini

perbedaan mendasar adalah ruang lingkup
tele-health lebih luas karena mencakup
aspek public health, health administration,
dan health education. Atau dapat juga
diartikan bahwa telemedisin memiliki irisan
xxiii

dengan tele-health. Keduanya, baik telehealth maupun telemedisin merupakan
bagian dari electronic-health (e-health).

Indonesia telah mengatur keberadaan
telemedisin

dalam

Peraturan

Menteri

Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan
demikian,

dalam

Telemedicine.
regulasi

Meskioun

tersebut

lebih

banyak mengatur mengenai konsultasi antar
tenaga kesehatan/fasilitas kesehatan (teleezpertise) srdangkan regulasi mengenai jenis
xxiv

telemedisin lain seperti telekonsultasi dan
telesurgery belum diatur lebih lanjut.
Perkembangan

telemedisin

di

Indonesia telah dilakuka sejak sebelum tahun
2010, meskipun demikian perkembangannya
masih bertahap. Seiring dengan kemajuan
infrastruktur

dan

teknologi

informasi,

telemediain mulai berkembang pesat. Pada
tahun

2015,

Kementrian

Kesehatan

memasukkan telemedisin sebagai bagian dari
fokus

Rencana

Strategis

Kementrian

Kesehatan tahun 2015-2019. Berbagai pilot
project telah dilakukan meskipun terdapat
beberapa

kendala

yang

dialami

dalam

implementasinya. Beberapa telemedisin yang
sudah berhasil dikembangkan di Indonesia
adalah konsultasi antar tenaga kesehatan dan
fasilitas kesehatan jarak jauh yang dikenal
dengan sebutan “ TEMENIN”.

xxv

Berbagai layanan konsultasi kesehatan
online antara pasien dan dokter pun juga telah
bermunculan dalam bentuk startup-starup
kesehatan. Dengan adanya layanan tersebut,
pasien dapat berkomunikasi dengan dokter
dari jarak jauh.

Manfaat Telemedisin
Dalam penggunaanya, telemedisin menawarkan
beberapa keuntungan diantaranya adalah :
Peningkatan

cakupan

pelayanan

kesehatan
Telemedisin dapat meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan
pelayanan kesehatan dapat dilakukan dari jarak
jauh sehingga dapat menjangkau area yang
lebih luas. Tidak hanya antar daerah, antar
pulau, tetapi bahkan dapat juga terjadi antar
negara.

xxvi

Akses

ke

fasilitas

kesehatan

dan

maldistribusi tenaga kesehatan merupakan
permasalahan yang masih terjadi di Indonesia.
Terlebih dengan jumlah dokter spesialis, selain
jumlahnya terbatas keberadaannya pun lebih
pada Rumah Sakit di kotakota besar. Sehingga ketika masyarakat ingin
mendapatkan pelayanan spesialis maka harus
menempuh perjalanan dengan waktu yang
lama.
Telemedisin
menjembatani
telemedisin,

berperan
hal

dalam

tersebut.

pasien

dapat

Dengan

memperoleh

pelayanan dari jarak jauh termasuk pelayanan
spesialistik

sehingga

akan

menunjung

pemerataan pelayanan kesehatan.
Pada
telemedisin

masa
juga

pandemi
banyak

COVID-19,

digunakan

dan

dianjurkan dikarenakan layanan tersebut dapat
dilakukan jarak jauh sehingga pencegahan
xxvii

penyebaran

COVID-19

dengan

physical

distancing dapat terjaga.
Dengan bentuk negara kepulauan dan
kondisi geografis Indonesia, telemedisin sangat
bermanfaat jika diterapkan di Indonesia.
Meskipun demikian, dukungan infrastruktur
seperti internet dan dukungan teknologi serta
literasi pengguna diperlukan sehingga layanan
kesehatan jarak jauh dapat dilakukan.
Efisiensi biaya dan waktu
Adanya layanan kesehatan yang dapat
dilakukan jarak jauh akan mengurangi biaya
dan

waktu

yang

dikeluarkan.

Biaya

transportasi, biaya manajemen penyakit kronis,
dan biaya monitoring dapat ditekan melalui
pelayanan kesehatan jarak jauh.
Dapat dibayangkan, jika masih banyak
pasien yang harus menempuh perjalanan
berpuluh kilo jauhnya dan berjam-jam lamanya
hanya untuk memperoleh pelayan kesehatan.
xxviii

Melalui

telemedisin,

pasien

dapat

berkonsultsi mengenai gejala yang dialaminya
tanpa harus bertatap muka secara langsung dan
ketika

memerlukan

pemeriksaan

lanjutan

secara offline, pemeriksaan yang dilakukan
akan lebih efisien, terjadwal, dan memang
benar-benar diperlukan.
Peningkatan

kualitas

pelayanan

kesehatan
Telemedisin dapat meningkatkan kualitas
layanan kesehatan. Hal ini dikarenakan pasien
dapat memperoleh informasi dan pelayanan
dengan cepat, kapanpun, dan dimanapun tanpa
terbatas jarak dan waktu selama infrastruktur
mendukung.
Pada masa pandemi COVID-19 layanan ini
dianjurkan untuk digunakan karena pembatasan
pasien yang memeriksakan diri secara langsung
ke fasilitas layanan kesejatan kecuali dalam
kondisi tertentu atau keadaan gawat darurat.
xxix

Pada Ante Natal Care (ANC) pada ibu hamil
misalnya,

jika

sebelum

pandemi

ANC

disarankan minimal dilakukan selama 4 kali
yaitu 1x pada trimester pertama, 1x pada
trimester kedua, dan 2 kalo pada trimester
ketiga. Akan tetapi selama masa pandemi, ANC
disarankan dilakukan 2 kali yaitu 1 kali pada
awal kehamilan dan 1 kali menjelang persalinan.
Hal ini dapat ditunjang dengan adanya
telemedisin misal dengan monitoring ibu hamil
melalui telekonsultasi atau melalui ketersediaan
aplikasi emergensi call yang dapat langsung
digunakan oleh ibu hamil ketika mengalami
kondisi kegawatdaruratan.
Dengan langkah tersebut diharapkan dapat
menekan angka kematian ibu dan anak terutama
akibat keterlambatan deteksi dini kegawatan
dan keterlambatan rujukan.

xxx

Sesuai dengan kebutuhan pasien
Di era saat ini, yang mana banyak sekali
pasien yang menggunakan smartphone dan
memiliki akses yang luas di dunia maya. Tentu
saja pasien lebih suka mencari informasi
kesehatan di dunia maya karena dianggap lebih
cepat dan mudah. Hingga seringkali dikenal
dengan pasien Google yaitu pasien yang
seringkali

mencari

permasslahan

informasi

kesehatan

yang

mengenai
dialaminya

melalui Google bahkan melakukan self diagnosis
dan self therapy sendiri.
Meskipun demikian, pencarian informasi
ini

harusnya

dibatasi

dan

dipastikan

kevalidannya karena informasi yang berlimpah
akan menyebabkan pasien sulit membedakan
mana yang benar mana yang salah.
Telelekonsultasi kepada tenaga kesehatan
dapat menjadi salah satu alternatif sehingga
pasien dapat memperoleh informasi yang valid
mengenai

permasalahan
xxxi

kesehatan

yang

dialaminya. Selain itu pasien dapat bebas
bertanya atau melalukan konsultasi sesuai
dengan kebutuhannya dan lebih leluasa.

Jenis Telemedisin
Terdapat

dua

jenis

telemedicine

berdasarkan waktu dan cara penyampaiannya
yaitu

synchronous

dan

asynchronous.

Telemedicine dengan model synchronous
(real-time)

merupakan

telemedicine

dimana

suatu

penggunanya

bentuk
dapat

saling berkomunikasi saat itu juga secara
langsung (real-time). Bentuk telemedicine
tersebut dapat berupa video call, audio call,
dan monitoring real time. Sehingga antara
pengirim dan penerima pesan dapat langsung
berkomunikasi tanpa tertunda.
Kelebihan dari model synchronous adalah
pasien dapat bertatap muka (face to face) atau
berkomunikasi

langsung
xxxii

dengan

tenaga

kesehatan meskipun dilakukan dari jarak jauh.
Pasien lebih mengalami sensasi konsultasi
seperti pemeriksaan langsung oleh tenaga
kesehatan.
Selain itu, dengan synchronous, miss
komunikasi
kesehatan

antara
lebih

pasien

dapat

dan

dihindari.

tenaga
Pada

beberapa jenis telemedisin seperti tele-surgery
maupun

telemonitoring,

pelaksanaan

telemedisin juga harus dilakukan dengan
synchronous sehingga pelaksanaan pelayanan
kesehatan

dilakukan

secara

real

time.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya
memerlukan tantangan infrastruktur seperti
sinyal yang kuat dan kuota yang memadai.
Dalam hal keterbatasan infrastruktur atau
jenis

telemedisin

citra/gambar,

lain

yang

pelaksanaan

melibatkan
telemedicine

dengan asynchronous dapat dilakukan. Model
ini merupakan telemedicine yang dilakukan
tidak

secara

langsung
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tetapi

lebih

menggunakan

metode

store-and-forward

(SAF).
Pada model tersebut, antara pengguna
tidak dapat berkomunikasi secara real time
tetapi membutuhkan waktu perantara. Contoh
dari komunikasi tersebut adalah telemedicine
dalam bentuk layanan sms, chat, atau email.
Meskipun dapat dilakukan secara fleksibel,
karena pasien dan tenaga kesehatan tidak
harus saling stand by dalam waktu yang
bersamaan, tetapi pada jenis kondisi kesehatan
yang rumit atau pada jenis telemedisin tertentu
model ini tidak dapat diterapkan.

Ruang Lingkup Telemedisin
Terdapat beberapa bentuk atau ruang
lingkup telemedicine. Bilo et al menyebutkan
bahwa telemedicine terbagi menjadi 5 bagian
yaitu telekonsultasi, teleasisten, tele-expertise,

xxxiv

telemonitoring, dan medical emergency call
apps.

Tele

konsultasi
Medical
Emergenc

Tele-

y call

expertise

apps

Telemedicine

Tele-

Teleasiste

monitorin

n

g

Gambar. Ruang Lingkup Telemedicine

Tele-expertise merupakan salah satu
dari

lima

area

telemedicine

yang

merupakan salah satu komunikasi jarak
jauh

antar tenaga kesehatan. Telexxxv

expertise memberikan peluang kepada
dokter dan dokter spesialis untuk berbagi
informasi pasien dan pengalaman dalam
menangani pasien. Komunikasi tersebut
juga dapat dilakukan antara perawat,
bidan, dan tenaga kesehatan lain yang
bertujuan untuk memperoleh saran atau
masukan dalam penanganan pasien dari
tenaga kesehatan yang lebih ahli (expert).
Indonesia telah mengembangkan
salah satu konsultasi jarak jauh dalam hal
radiologi

yang

disebut

dengan

teleradiologi melalui platform telemedisin
yang dikembangkan oleh Kementrian
Kesehatan bernama TEMENIN. Pada teleexpertise ini terdapat dua pihak yang
terlibat yaitu Rumah Sakit pengampu dan
Fasilutas Kesehatan yang diampu. Rumah
Sakit pengampu merupakan rumah sakit
yang memiliki sumber daya yang lebih
xxxvi

memadai
sedangkan

seperti

dokter

faislitas

spesialis,

kesehatan

yang

diampu dapat berupa rumah sakit tipe D,
Puskesmas, maupun klinik pratama.
Dengan adanya sistem tele-expertise
diharapkan

jumlah

rujukan

akan

berkurang karena permaslahan kesehatan
dapat diselesaikan di FKTP sehingga biaya
yang dikeluarkan akan lebih efisien. Selain
itu, model ini juga sesuai jika diterapkan
pada wilayah dengan keterbatasan tenaga
kesehatan

yang

ahli

sehingga

dapat

mempercepat perolehan penanganan.
Komunikasi antara tenaga kesehatan
dan tenaga kesehatan lain yang lebih ahli
dianggap

lebih

efektif,

karena

gap

informasi yang disampaikan lebih minim
dibandingkan jika pasien berkonsultasi
langsung

dengan

tenaga
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kesehatan

ahli/spesialis

misalnya.

informasi/basic

data

Terdapat

knowledge

gap
yang

akan mempengaruhi pengambilan data
selanjutnya

Meskipun

hal

tersebut

memungkiinkan, akan tetapi lebih baik
jika pelayanan kesehatan dapat dilakukan
secara berjenjang.
Ruang lingkup lain dari telemedisin
adalah teleasisten. Teleasisten merupakan
penggunaan asisten jarak jauh dalam suatu
layanan kesehatan. Telemedisin dalam bentuk
ini seringkali digunakan dalam prosedur
pembedahan (telesurgery/ teleintervention).
Pada prosedur telesurgery, dokter bedah dapat
berada di daerah atau fasilitas kesehatan lain,
sedangkan asisten yang dapat berupa robotic
surgery assistant berada di area yang langsung
berhadapan dengan pasien.
Dokter bedah dapat menggerakkan
lengan-lengan robot tersebut dari jarak jauh
xxxviii

untuk

melakukan

proses

pembedahan

terhadap pasien. Di Indonesia, teknologi
telemedisin telah diterapkan oleh salah satu
rumah sakit di Jakarta sejak tahun 2010.
Meskipun

demikian,

telesurgery

belum

menjadi salah satu fokus pengembangan
telemedisin di Indonesia karena memerlukan
dukungan infrastruktur dan teknologi yang
memadai.
Dalam penggunaan teknologi sebagai
asisten

misal

seringkali

dalam pembedahan, tentu

akan

muncul

pertanyaan

bagaimanakah jika terjadi kesalahan dalam
proses pembedahan? Siapakah yanh harus
bertanggung jawab? Apakah dokternya atau
alat yang digunakan?
Dalam hal ini, medical device standard
sangat diperlukan. Standard tersebut yang
menjadi basic penilaian apakah alat yang
digunakan bermasalah atau tidak. Apakah
kesalahan yang terjadi karena human atau
xxxix

medical device error. Seperti misalnya ketika
terjadi kecelakaan pesawat, maka identifikasi
terhadap technical atau human error akan
dilakukan. Hal ini juga yang dapat diterapkan
pada telemedisin yang menggunakan teleasisten sehingga siapa pihak yang bertanggung
jawab dapat ditentukan. Oleh karena itu,
medical device standard adalah faktor yang
krusial.
Selanjutnya, teknologi telemedisin lain
yang

mulai

berkembang

adalah

telemonitoring. Telemonitoring merupakan
monitoring melalui jarak jauh terhadap tanda
vital pasien seperti tekanan darah, pernafasan,
dan denyut nadi. Dalam monitoring tersebut,
alarm atau tanda emergensi dapat muncul jika
terdapat permasalahan pada pasien sehingga
tindakan dapat dilakukan dengan segera.
Contoh dari telemonitoring misalnya
penggunaan monitor untuk memantau tanda
vital

pasien

di

ICU
xl

yang

kemudian

disambungkan
gadget

yang

dengan
dimiliki

smartphone
oleh

dokter

atau
yang

merawatnya sehingga ketika terjadi gangguan
tanda vital seperti nadi melemah atau nafas
semakin cepat maka dapat memberikan sinyal
kepada dokter meskipun dokter tersebut tidak
berada di tempat. Dengan dukungan Internet
of

Thing

(IoT),

telemonitoring

semakin

berkembang dan semakin banyak digunakan.
Telemonitoring juga dapat digunakan
pada masa pandemi COVID-19, misalnya
dilakukan untuk melakukan monitoring jarak
jauh Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau
Orang Tanpa Gejala (OTG) yang melakukan
karantina mandiri di rumah. Bagaimana suhu
keseharian, keadaan umum, tekanan darah,
dan sebagainya dapat dimonitor

melalui

device khusus. Hal ini tentu akan sangat
berguna, karena selain efisien juga akan
mengurangi kontak antara tenaga kesehatan
dan pasieb yang mendapatkan pengawasan
xli

sehingga resiko terjadinya penularan lebih
minimal.
Selain

telemonitoring,

medical

emergency call merupakan salah satu bentuk
telemedisin yang

berupa aplikasi penanda

kondisi emergensi. Pasien dengan riwayat
hipertensi misalnya akan memiliki resiko
terjadinya stroke dan serangan jantung.
Dengan mengetahui

tingkat

resiko

yang

mungkin terjadi, pasien dapat menyiapkan diri
terhadap

panggilan

darurat

jika

terjadi

kejadian darurat yang mengancam nyawa, baik
ke orang sekitar, keluarga, maupun fasilitas
kesehatan

sterdekat.

Dengan

teknologi

tersebut, diharapkan layanan bantuan dapat
diberikan

dengan

segera

dan

dapat

meningkatkan harapan hidup pasien.
Salah

satu

contoh

emergency

call

application adalah aplikasi “ Sayang Ibu” yang
merupakan aplikasi kehawatdaruratan pada
xlii

ibu hamil yang telah dikembangkan oleh
penulis.

Gambar aplikasi sayang ibu
Aplikasi ini terdiri dari identitas ibu,
status

resiko

kehamilan,

informasi

kegawatdaruratan, catatan medis selama ANC,
dan fitur tombol darurat yang dapat ditekan dan
mengeluarkan alarm tanda bahaya bagi sekitar.
Selain itu ketika tombol tersebut ditekan, maka
akan langsung mengirimkan GPS dan meminta
xliii

pertolongan pada anggota keluarga ataupun
temaga

kesehatan

yang

nomornya

telah

disimpan.
Selain

telemonitorng,

teleasisten,

teleekspertise, dan medical emergency call,
jenis telemedisin yang saat ini berkembang dan
banyak

dinakan

telekonsultasi.
layanan

oleh

pasien

Telekonsuktasi

adalah

merupakan

konsultasi kesehatan melalui jarak

jauh yang akan dibahas lebih mendetail pada
bab berikutnya.
Selain

pembagian

jenis

telemedisin

seperti diatas, beberapa ahli juga seringkali
membagi jenis telemedisin berdasarkan bidang
atau

penyakitnya

teleradiologi

seperti

untuk

diantaranya

bidang

radiologi,

telepsikiatri untuk bidang kesehatan jiwa,
teledermatologi untuk bidang kulit dan kelamin
dan

sebagainya.

Indonesia

lebih

sering

menggunakan penyebutan berdasarkan area
xliv

tanpa membedakan jenis layanan telemedisin
yang diberikan.
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#3#
TELEKONSULTASI
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Sari bernafas lega, di masa pandemi
COVID-19 dia tidak perlu jauh jauh pergi ke
fasilitas layanan kesehatan untuk berkonsultasi
mengenai kondisi kesehatannya. Sudah dua
hari ini dia seringkali bersin ketika pagi tiba
disertai dengan ingus bening yang keluar dari
hidungnya. Sepertinya alergi nya kambuh.
Biasanya dia akan langsung mengunjungi
dokter langganannya atau pergi ke Puskesmas
yang tidak jauh dari rumahnya. Tapi di masa
pandemi ini, diankhawatir jika harus pergi ke
fasilitas layanan kesehatan terlebih apa yang
dialami saat ini bukanlah kondisi emergensi.
Dia kemudian memlilih salah satu platform
layanan konsultasi kesehatan online yang
dimiliki oleh sebuah rumah sakit dan kemudian
melakukan konsultasi. Tak sampai 1 jam, obat
telah dikirimkan ke rumahnya. Ketika
konsultasi online dokter telah berpesan agar
segera pergi ke fasiilitas kesehatan terdekat jika
mengalami perburukan.
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Layanan konsultasi kesehatan online atau
yang

dikenal

dengan

nama

tekonsultasi

merupakan konsultasi antara pasien dengan
tenaga

kesehatan

jarak

jauh.

Dalam

telekonsultasi tersebut, pasien dengan dokter
atau

tenaga

kesehatan

yang

lain

akan

berkomunikasi untuk mencari solusi dari
permasalahan kesehatan yang dialami pasien.
Saat ini, telekonsultasi banyak diminati oleh
pasien dikarenakan lebih efisien dalam hal
waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu, pasien
dapat memperoleh second opinion dari tenaga
kesehatan lain dengan mudah tanpa terbatas
jarak dan waktu.
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Saat ini, pandemi Coronavirus Disease19 (COVID-19) masih menjadi permasalahan
di berbagai negara termasuk Indonesia.
Pandemi ini berdampak pada berbagai aspek
kehidupan salah satunya aspek pelayanan
kesehatan. Di media sosial, sering kita jumpai
anjuran untuk menunda pergi ke fasilitas
layananan kesehatan kecuali dalam hal
emergensi atau kondisi kesehatan tertentu.
Hal ini kemudian menyebabkan layanan
konsultasi online atau yang dikenal dengan
telekonsultasi

berkembang

dan

banyak

digunakan.
Telekonsultasi merupakan salah satu
bentuk dari layanan kesehatan jarak jauh
(telemedicine).

Teknologi

ini

mulai

berkembang di Indonesia dan masuk dalam
Rencana Strategis Kementrian Kesehatan
pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2019,
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Kementrian

Kesehatan

mengeluarkan

Permenkes
Nomor

20

tahun

Penyelenggaraan

2019

mengenai

Telemedicine

antar

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Meskipun
demikian, dalam regulasi tersebut lebih
banyak disinggung mengenai konsultasi
antar tenaga kesehatan atau yang dikenal
dengan tele-expertise, sedangkan regulasi
mengenai telekonsultasi belum disinggung
secara detail dan spesifik.
Pada masa pandemi COVID-19 saat ini,
telekonsultasi
kebutuhan

merupakan
pasien,

salah

terutama

satu
untuk

mendapatkan informasi dan solusi mengenai
permasalahan kesehatan yang dihadapi. Hal
ini juga dipaparkan dalam Surat Edaran
Menteri

Kesehatan

Nomor

HK.02.01/

Menkes/303/2020 tentang Penyelenggaraan
l

Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
Rangka Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dengan konsultasi kesehatan jarak jauh,
pasien tidak harus antri dan menjalani
pemeriksaan langsung (offline) di fasilitas
layanan kesehatan sehingga mengurangi
resiko terpapar virus corona.

Selain itu,

layanan konsultasi dapat dilakukan dengan
fleksibel, kapanpun dan dimanapun baik
secara langsung (synchronous) maupun tak
langsung (asynchronous) selama terdapat
akses internet.
Meskipun

menawarkan

berbagai

keuntungan, teknologi juga seperti pisau
bermata dua. Telekonsultasi juga dapat
menimbulkan
penggunanya.

ekses

negatif

Permasalahan
li

pada

mengenai

fenomena

dokteroid,

kesalahan

(miss)

diagnosis, maupun privasi serta keamanan
data pasien menjadi hal yang dikhawatirkan
pengguna layanan telekonsultasi ini.

Tantangan

Penggunaan

Telekonsultasi
Fenomena dokteroid banyak terjadi
pada

kasus

telekonsultasi,

yang

mana

seseorang yang bukan dokter mengaku atau
berperan sebagai dokter. Hal tersebut dapat
terjadi dikarenakan baik dokter maupun
pasien tidak melakukan tatap muka secara
langsung. Pada tahun 2017, terdapat 15 kasus
dokteroid

yang

ditangani

oleh

aparat

penegak hukum. Jumlah kasus tersebut
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Tentu saja hal tersebut meresahkan dan
menimbulkan kekhawatiran bagi pasien.
Seringkali pasien akan bertanya “ Apakah
lii

yang saya hadapi di sana benar-benar
seorang dokter?”
Tantangan

tersebut

semakin

nyata

dikarenakan saat ini banyak bermunculan
platform layanan konsultasi kesehatan online
baik dalam bentuk aplikasi startup, web,
konsultasi

melalui

media

sosial

dan

sebagainya yang seringkali belum terdapat
kepastian apakah dokter yang dihadapinya
adalah benar seorang dokter ataukah bukan.
Selain

fenomena

dokteroid,

kekhawatiran akan kesalahan diagnosis juga
seringkali menjadi kekhawatiran pasien.
Muncul berbagai pertanyaan “ Bagaimana
jika diagnosis yang diberikan kurang tepat” “
Bagaiamana jika saran yang diberikan kurang
sesuai?” . Misalnya saja terdapat suatu
postingan dalam media sosial katakanlah
instagram.

Dalam
liii

postingan

tersebut

ditawarkan berbagai jenis kosmetik dan
disertai dengan jasa konsultasi secara online
dengan cara mengirimkan foto gambar wajah
tampak depan samping kiri, dan kanan.
Selain beresiko mengenai dokteroid,
citra gambar yang dikirimkan tanpa melalui
device standard dapat mengalami kompresi.
Terlebih jika cara pengambilan gambar juga
tidak dilakukan dengan prosedur yang benar
seperti penggunaan cahaya flash atau mode
beauty plus sehingga akan berpengaruh pada
citra gambar.
Tantangan lain yang muncul dalam
penggunaan telekonsultasi adalah adanya
kekhawatiran

mengenai

privasi

dan

keamananan data pasien. Terlebih dengan
banyaknya berita akhir-akhir ini mengenai
data yang bocor dan banyak yang dijual.
Pasien kemudian mulai bertanya apakah
liv

privasi pasien aman? Bagaimana data pasien
dapat terjaga ? Dan jika layanan konsultasi
dilakukan secara online siapakah yang
bertanggung jawab terhadap data tersebut?.
Seperti yang tercantum Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang
Rekam Medik, catatan medis pasien baik
berbentuk paper (tertulis) atau elektronik
merupakan data yang harus dilindungi
keamanan dan kerahasiannya.
Pemilihan layanan konsultasi yang tepat
sangat diperlukan dalam hal ini, dikarenakan
data pasien merupakan data yang sangat
penting dan dijamin kerahasiaannya.

Strategi

Menggunakan

Telekonsultasi yang Aman
Mengingat

kebutuhan

telekonsultasi

selama pandemi COVID-19, era new normal,
lv

maupun penggunaan teknologi kesehatan
kedepannya serta mempertimbangkan ekses
negatif yang dapat terjadi, maka diperlukan
strategi

bagi

pasien

dalam

melakukan

telekonsultasi yang aman.
Pertama,
sebaiknya

pengguna

menggunakan

telekonsultasi
platform

atau

layanan konsultasi online yang terintegrasi
dengan fasilitas layanan kesehatan tertentu.
Hal

ini

bertujuan

untuk

meminimalisir

fenomena dokteroid, menjaga keamanan data
pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Saat
ini, banyak fasilitas layanan kesehatan seperti
RS, puskesmas, atau klinik yang membuka
layanan telekonsultasi. Beberapa fasilitas
kesehatan juga telah melakukan kerjasama
dengan platform telekonsultasi yang telah ada
yang mana informasi mengenai hal tersebut
dapat ditemukan di web atau media sosial
resmi yang dimiliki.
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Penggunaan layanan telekonsultasi yang
terintergasi dengan fasilitas kesehatan juga
ditekankan pada Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 74 tahun 2020 tentang
Kewenangan

Klinis

Praktik

Kedokteran

melalui Telemedicine di Era Pandemi Covid19. Rekam medis dan data pasien pun dapat
tersimpan dalam fasilitas layanan kesehatan
sehingga data dan privasi pasien lebih terjaga.
Kedua, jika memungkinkan lakukan
konsultasi dengan dukungan audiovisual.
Dengan teknologi ini, pasien dapat melihat
langsung dokter yang dihadapi sehingga
meminimalisir kejadian dokteroid. Meskipun
demikian, jika hal tersebut tidak dapat
dilakukan

dan

konsultasi

hanya

dapat

dilakukan melalui chat, pilihlah telekonsultasi
yang disediakan oleh fasyankes.
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Ketiga, jujur mengenai kondisi yang
dialami.

Pada

layanan

telekonsultasi,

penilaian atau pengambilan keputusan dokter
akan

tergantung

pada

informasi

yang

diberikan oleh pasien. Pasien harus jujur
mengenai kondisi yang dialami dan jangan
mengarahkan dokter pada suatu diagnosis
tertentu. Saat ini, banyak terdapat fenomena
Pasien Google yang mana pasien sering
mencari informasi kesehatan di google, dan
kemudian

melakukan

self

diagnosis.

Informasi yang obyektif dan menyeluruh
sangat

diperlukan

sehingga

dapat

meminimalisir terjadinya miss diagnosis.
Pada kondisi normal dan bukan pandemi,
telekonsultasi sebaiknya digunakan untuk
menentukan saran yang bersifat promotif
maupun preventif tanpa pengobatan. Hal ini
dikarenakan belum terdapat teknologi yang
mendukung pemeriksaan fisik dan penujang
dari jarak jauh. Tetapi di masa pandemi ini,
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dokter dapat saja memberikan resep yang
lebih

bersifat

pada

pengurangan

gejala

(symptom) yang dialami.
Keempat, hindari dokter shopping. Pada
telekonsultasi selama masa pandemi ini,
dokter

dapat

memberikan

peresepan

berdasarkan gejala (symptom) yang dialami,
tetapi jika dalam beberapa kali konsultasi
gejala tersebut tidak membaik maka pergilah
ke fasilitas layanan kesehatan secara offline
untuk mendapatkan pemeriksaan langsung
dan menyeluruh. Meskipun pasien memiliki
hak untuk mendapatkan second opinion,
tetapi

dalam

kesehatan
menyeluruh.

telekonsultasi
belum
Tindakan

pemeriksaan

dilakukan

secara

berpindah-pindah

dokter (dokter shopping) meskipun sangat
mudah dilakukan, tidak akan menyelesaikan
permasalahan kesehatan yang dialami.
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Kelima, berhati-hati jika melakukan
telekonsultasi yang berkaitan dengan citra
atau gambar seperti permasalahan kulit. Hal
ini dikarenakan masih minimnya teknologi
standar (medical device standard) dalam
telekonsultasi yang terkait citra atau gambar.
Permasalahan

kompresi

foto,

cara

pengambilan, dan faktor pencahayaan akan
sangat

berpengaruh

terhadap

penentuan

kondisi

emergensi.

diagnosis.
Keenam,

kenali

Meskipun terdapat layanan telekonsultasi,
tetapi pasien juga harus mengenai tanda
emergensi
keterlambatan

agar

tidak
untuk

mengalami
mendapatkan

penanganan di layanan kesehatan. Kondisi
seperti kejang pada anak, perdarahan pada ibu
hamil merupakan kondisi emergensi, sehingga
jangan ragu untuk membawa ke fasilitas
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layanan

kesehatan

untuk

mendapatkan

pertolongan segera.
Ketujuh, hindari mem-posting masalah
kesehatan di media sosial secara terbuka. Jika
kita lihat di media sosial, seringkali pasien
membagikan permasalahan kesehatan yang
dialami secara terbuka. Komentar-komentar
yang muncul akan beragam dan tidak hanya
berasal dari tenaga kesehatan. Hal tersebut
akan

berpengaruh

dalam

pengambilan

keputusan dan dapat saja informasi yang
diperoleh belum jelas kebenarannya. Selain
itu hindari mempublikasikan identitas pribadi
baik nomor rekam medis, nama lengkap,
alamat, usia, tempat periksa, maupun riwayat
pemeriksaan medis yang dilakukan. Hal ini
ditujukan untuk melindungi data pribadi
pasien

tersebut

dan

menghindari

penyalahgunaan data pasien yang diposting di
media sosial.
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Dengan strategi tersebut, diharapkan
masyarakat

dapat

memilih

layanan

telekonsultasi dengan bijak dan melakukan
konsultasi kesehatan dengan aman. Sehingga
dapat menningkatkan benefit yang diperoleh
dan meminimalisir ekses negatif yang dapat
ditimbulkan.
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Tips Memilih Layanan Konsultasi
Kesehatan Online yang Aman

1. Menggunakan platform layanan
konsultasi kesehatan online yang
terintegrasi dengan fasilitas
kesehatan
2. Jika memungkinkan, lakukan
konsultasi dengan dukungan
audiovisual
3. Jujur mengenai kondisi yang dialami
4. Hindari dokter shopping
5. Berjati-hati jika melakukan
konsultasi kesehatan terkait
citra/gambar
6. Kenali kondisi emergensi
7. Hindari mem-posting masalah
kesehatan di media sosial secara
terbuka
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#4#
POLUSI
INFORMASI

lxiv

Sore itu, Bu Siti duduk termangu di
kursi teras depan rumahnya. Dia
menghela nafas panjang dengan ponsel
yang berada dalam genggamannya.
Berita mengenai pandemi COVID-19 yang
dibacanya pada salah satu portal berita
online membuatnya panik luar biasa. Tak
hanya itu, berbagai berita mengenai
COVID-19 bersliweran tak kunjung henti
di hampir semua grup whatsapp yang
diikutinya. Nafasnya menjadi sesak,
dirimya menjadi cemas membayangkan
bagaimana
jika
penyakit
tersebut
mengenainya.
Bu Siti bukanlah satu-satunya yang
mengalami hal demikian, Pak Bambang
juga mengalami hal serupa. Baik televisi
maupun koran yang sering dibelinya,
kesemuanya hampir sama bahasannya.
Banyak berita yang ditayangkan tentang
kematian, kecemasan, tanpa disertai
solusi dan cara menghindari. Kepalanya
seringkali terasa pening dan matanya
berkunang-kunang ketika membaca atau
mendengar tersebut.
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Saat ini, informasi bukanlah hal yang
sukar untuk kita peroleh. Berbeda dengan
beberapa puluh tahun yang lalu, yang mana
ketiks kita ingin mendengar informasi akan
sesuatu kota harus rsjin mendengar radio,
pergi ke perpustakaan untuk mencari buku
yang

relevan,

langganan

koran,

dan

sebagainya.
Tetapi lain dulu lain sekarang, dengan
adanya internet dan smartphone membuat
segala informasi berada dalam genggaman.
Sesoorang
jumlah

dapat

kasus

mengetahui

COVID-19

di

berapa
Wuhan,

demonstrasi di Amerika, dan sebagainya
hanya dalam hitungan detik dan menit saja.
Yang

kemudian

berita

tersebut

akan

diperbaruhi setiap jamnya dengan update
terkini.
lxvi

Kita lihat saja dalam suatu portal berita
online, berbagai flash news mengenai topil
berita

yang

berulang

sama
kali

akan

ditampilkan

disertai

dengan

perkembangannya. Tidak hanya pada satu
portal berita, tetapi juga ditampilkan pada
berbagai portal berita online lainnya.
Seringkali kita lihat misalnya berita
tentang seorang artis yang hamil anak
kedua pada suatu portal berita online.
Beberapa jam kemudian portal berita lain
juga mengulas hal yang sama. Tidak
berhenti sampai disitu, berita lanjutan yang
muncul adalah berita tentang perasaan
artis tersebut, tempat periksa artis tersebut,
bahkan dokter yang
tersebut

ikut

memeriksa

diwawancarai

diberitakan.
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artis
dan

Fikiran

kita

mungkin

hanya

menganggap berita artis yang hamil tadi
adalah berita yang ‘ just to know’ saja.
Tetapi kemudian seringkali berita tersebut
dikemas sedemikian

rupa, dipaparkan

berulangkali seolah-olah publik ‘must to
know’ dengan berita tersebut. Hal inilah
yang kemudian menjadi Polusi Informasi.
Polusi informasi terjadi ketika kita
memperoleh informasi yang berlimpah
(abundance), tidak relevan, dan rendah
nilai. Pemyebaran informasi ini dapat
memberikan efek yang merugikan bagi
penerimanya
kebingungan
keputusan

seperti

kecemasan

dalam
karena

dan

menentukan

terlalu

banyaknya

informasi atau data yang diperoleh.
Polusi

informasi

pertama

kali

dipopulerkan oleh Alvin Toffler pad atahun
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1970 yang dikenal dengan Information
Overload. Pada waktu itu Toffler juga
menyebutkan

bahwa

informasi

yang

melimpah merupakan salah satu future
shock yang dapat menimbulkan kecemasan
dan kegelisahan masyarakat di masa depan.
Terlebih dalam menentukan keputusan
akibat terlalu banyaknya informasi.
Tanpa

disadari,

informasi

yang

berlimpah juga dapat mempengaruhi cara
berfikir dan bersikap seseorang. Seperti
contohnya adalah seseorang yang selalu
membaca berita negatif mengenai kematian
akibat COVID-19, kasus yang meningkat,
penularan yang hebat akan menyebabkan
orang tersebut mengalami kecemasan dan
kepanikan serta sikap pesimis. Terlebih jika
berita tersebut dipaparkan terus menerus,
berulang-ulang di berbagai portal berita.
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Sebaliknya, seseorang yang dipaparkan
dengan berita mengenai COVID-19 yang
merupakan teori konspirasi, hanya akalakalan akan mengakibatkan seseorang
terlalu optimis dan menganggap bahwa
COVID tidak ada kemudian berperilaku
seperti tidak terjadi pandemi.
Baik terlalu pesimis maupun optimis,
keduanya

berbahaya

terutama

bagi

kesehatan dan keselamatan. Oleh karena
itu, informasi yang berimbang, menyorot
pada dua hal atau sisi diperlukan sehingga
masyarakat
sepadan,

memperoleh informasi yang
secukupnya,

dan

dapat

mengambil

keputusan

yang

tepat.

Berdasarkan

prosesnya

manusia

akan

memperoleh

data

yang

kemudian

membentuk suatu rangkaian informasi.
Selanjutnya

informasi

membentuk

suatu
lxx

tersebut

akan

pengetahuan

(knowledge)

yang

kemudian

akan

berpengaruh pada pengambilan keputusan
(wisdom).

Selain

itu,

menurut

Chris

Argyris, pengalaman yang mendalam pada
seseorang akan membentuk mental model
pada seseorang. Chris Argyris mengenalkan
jenjang

pengambilan

keputusan

yang

divisualisasikan dalam " Tangga Argyris".
Dalam

tangga

ini,

tahap

awal

yang

dilakukan adalah pengumpulan data atau
pengalaman.

Dengan

bermunculannya

banyak hoaks saat ini, keabsahan data dan
fakta menjadi sangat penting. Data yang
tidak valid tentu saja akan berpengaruh
dalam pengambilan keputusan.
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Gambar. Tangga Argyris
Setelah pengumpulan data, seseorang
akan mulai melakukan pemikiran. Tahap ini
sangat krusial. Karena data yang valid belum
tentu berujung pada kesimpulan yang baik
tergantung
Dalam

pada
proses

pemikiran

seseorang.

pemikiran

terjadi

penghapusan data yang tidak diperlukan,
penyangkalan (denial), generalisasi, bahkan
kesalahan berfikir atau logical fallacy yang
akan berpengaruh pada kesimpulan.
Dalam

pemikiran

ini

juga

akan

berlangsung proses penambahan makna,
dan dipengaruhi budaya yang telah lama
dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan
terdapat sebagian orang yang bersikap
santai dan mengabaikan anjuran physical
distancing
mengatakan

meskipun
Covid-19
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data
sangat

dan

fakta

menular.

Budaya berkumpul, pemikiran dan asumsi
sangat berpengaruh dalam pengambilan
suatu kesimpulan.
Dalam proses pemikiran yang berujung
pada kesimpulan akan terbentuk suatu
keyakinan (belief). Jika telah mencapai level
belief, bukanlah hal yang mudah untuk
merubahnya.

Keyakinan

inilah

yang

kemudian akan direpresentasikan dalam
sikap maupun tindakan (action).
Tentu bukanlah hal yang mudah
meyakinkan seseorang yang telah memiliki
mental model atau cara pandang terhadap
sesuatu

yang

menetap.

Anjuran

dan

informasi yang berupa fakta dan data belum
tentu dapat merubah kepercayaannya.
Lalu

bagaimanakah

cara

agar

seseorang mampu mengambil keputusan
yang tepat di tengah informasi yang
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berlebihan ini. Beberapa langkah yang dapat
dilakukan adalah sebagai berikut:
Pilihlah informasi yang valid dan
dibutuhkan
Untuk mendapatkan informasi yamg valid,
maka diperlukan data yang valid dan bukan
hoax. Ambillah data dari sumber yang valid
atau portal resmi misalnya. Selain itu, ambil
informasi yang diperlukan dan lakukan secara
berimbang dan tidak hanya mengambil pada
berita yang disukai saja tetapi pada informasi
yang dibutuhkan lebih tepatnya. Abaikan
informasi yang tidak relevan dan malah akan
menimbulkan kerancuan
Dalam

proses

pemikiran

lakukan

analisis dari informasi yang ada.
Bersikaplah skeptis dan latihlah berfikir
kritis (critical thinking). Jangan menelan
lxxiv

mentah-mentah informasi yang ada tetapi
lakukan analisis dan kritik dari informasi yang
diperoleh. Lihatlah dari dua sisi yang berbeda
dan jangan hanya cenderung pada satu sisi
informasi yang disukai.
Selain

itu

lakukanlah

pemikiran

menyeluruh ( systems thinking) tidak hanya
bagian tertentu saja (partial thinking). Dan
lakukan pemikiran tidak hanya melihat pada
saat ini saja tetapi juga perspektif ke depannya.
Setelah analisis, critical thinking, dan systems
thinking, maka akan muncul pada sebuah
kesimpulan

yang

menjadi

dasar

untuk

melakukan tindakan.
Dalam hal ini, agar kita tidak selalu
terjebak pada pemikiran lama dan cara
pandang yang monoton, maka perlu dimiliki
kemampuan atau sikap individu pembelajar
yang akan selalu mengupdate pengetahuannya
sehingga akan memperbaruhi pemikiran dan
lxxv

tindakan yang relevan dengan kondisi yang
ada.
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“….Permasalahan
masyarakat zaman dahulu
adalah

sukarnya

memperoleh

informasi.

Permasalahan masayarakat
saat ini adalah sukarnya
memfilter

dan

informasi

memilah
yang

melimpah….”
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#5#
HOAKS
DAN
KESEHATAN

lxxviii

“Bu..bener gak infonya ini kalo
makan udang sambil minum es
jeruk itu bisa bikin mati?”
“Mbak, benar gak kalo biar
terhindar

dari

COVID-19

harus makan banyak pisang?”

lxxix

kita

Pertanyaan dari tetangga rumah pun
juga ikut menghampiri whatsapp saya. Ya,
pada saat pandemi ini, kebutuhan dan
keingintahuan masyarakat yang cukup kuat
akan informasi mengenai apa itu COVID19,

Coronavirus,

bagaimana

cara

pencegahan dan pengobatannya membuat
belakangan ini handphone saya dipenuhi
berbagai pertanyaan dari teman atau
tetangga.
Informasi

yang

berlimpah

dan

banyaknya informasi yang belum jelas
kebenarannya membuat hal ini menjadi
cukup

beresiko,

terlebih

jika

tidak

diimbangi dengan kemampuan literasi
penerimanya.

Seperti

yang

telah

disampaikan pada bab sebelumnya data
dan informasi yang valid sangat diperlukan
karena akan berpengaruh dalam proses
pemikiran dan pengambilan keputusan.
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Contohnya saja ketika seseorang percaya
dengan

metode

penyembuhan

stroke

dengan ditusuk jarum pada jari tangannya,
maka dia akan melakukan hal tersebut dan
tidak membawa penderita tersebut ke
rumah sakit. Padahal terdapat waktu
golden period dalam penanganan stroke
yang mana jika sesegera mungkin di bawa
ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan
tindakan yang sesuai akan meminimalisir
gejala sisa yang terjadi seperti kelemahan
atau kelumpuhan anggota gerak, serta
resiko yang berujung pada kematian.
Tentu

saja

hal

ini

sangat

membahayakan. Terlebih saat ini banyak
beredar

informasi

yang

belum

jelas

kebenarannya atau yang dikenal dengan
istilah hoaks. Hoaks sendiri bermacammacam jenisnya, ada yang memang berupa
berita palsu, berita yang dimanipulasi,
lxxxi

berita

dengan

gambar

yang

berbeda

konteks dan keberadaannya, serta masih
banyak lagi jenisnya.
Berita tersebut kemudian dengan
mudahnya menyebar tidak hanya melalui
media sosial seperti facebook, twitter tau
instagram tetapi juga melalui instant
messaging

seperti

whatsapp

maupun

telegram. Informasi yang belum jelas
kebenarannya tersebut akan mudah di
share maupun forward hanya dalam waktu
sekejap ke berbagai kontak.
Selain berbahaya, konten hoaks juga
dapat menimbulkan kecemasan ataupun
kepanikan
dengan

bagi

pembacanya.

membaca

informasi

Karena
tersebut

pembaca menjadi takut dan was-was,
cemas, dan mempengaruhi pemikiran serta
sikap penerima informasi.
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Dalam

penerimaan

informasi,

seseorang harus bersikap skeptis dan tidak
langsung percaya dengan informasi yang
diperoleh.

Perlu

dilakukan

terhadap

informasi

yang

mengenai

kevalidan

dan

pengujian
diterima
kebenaran

beritanya. Terdapat beberapa langkah yang
dapat dilakukan diantaranya adalah:

Berhati-hati

pada

berita

atau informasi dengan judul
yang provokatif
Berbagai konten berita dengan judul
yang bombastis dan provokatif seperti “
Viral

Penderita

COVID-19

dibiarkan

pulang tanpa isolasi di rumah sakit”. Apa
yang Anda rasakan dan fikirkan ketika
membaca berita tersebut? Ya tentu ada rasa
marah, takut, cemas bercampur menjadi
satu. Marah dan menganggap sistem dan
lxxxiii

kebijakan dalam penanganan COVID-19
tidak optimal. Cemas dan takut mengenai
keberadaan orang sekitar yang menjadikan
diri tidak tenang bahkan paranoid dengan
adanya

penderita

positif

yang

tidak

melakukan isolasi.
Padahal kenyataannya mungkin pasien
positif tersebut termasuk dalam Orang
Tanpa

Gejala

(OTG)

yang

tidak

menunjukkan keluhan atau permasalahan.
Sehingga disarankan untuk melakukan
isolasi mandiri di rumah dengan dibantu
dengan pemantauan Puskesmas dan RT,
RW atau desa terkait. Pada faktanya bisa
jadi masyarakat sekitar malah memberikan
support yang luar biasa kepada penderita
tersebut dengan membantu menyediakan
kebutuhan sehari-hari tanpa membuat
penderita yang positif tersebut keluar
rumah.
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Hal yang kemudian menjadi berbeda
jika berita tersebut kemudian di-framing,
dirubah esensinya sehingga memberikan
pemahaman

yang

berbeda

pula

oleh

pembacanya.

Cermati Alamat Situs atau
Portal Berita
Selain mengecek isi berita dan berhatihati

terhadap

judul

yang

provokatif,

pengecekan terhadap situs/alamat/ portal
berita

online

perlu

dilakukan.

Jika

diperlukan, pengecekan mengenai siapa
penulisnya juga dapat dilakukan, kita perlu
lebih berhati-hati pada berita yang ditulis
tanpa nama (anonym) atau penulis yang
memiliki track record kepenulisan kurang
baik seperti riwayat plagiasi, provokasi,
ujaran kebencian, dan sebagainya.
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Saat ini banyak sekali blog pribadi dan
web yang tidak kredibel, berisi berita yang
profokatif dan kontroversial hanya untuk
menaikan jumlah pengunjung atau rate
pembaca. Tujuannya adalah jika semakin
banyak pengunjung yang membaca berita
tersebut maka dapat dimonetisasi dengan
penambahan iklan misalnya yang akan
menjadi

pundi-pundi

uang

pemilik

web/blog tersebut.
Hal

ini

tentu

saja

akan

dapat

merugikan pembacanya, terutama bagi
pembaca yang memiliki literasi informasi
yang masih rendah dan dengan mudahnya
mempercayai informasi dan melakukan
share informasi ke berbagai lini media
sosial sehingga berita tersebut beredar
dengan cepat.
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Periksa dan Cek Kebenaran
Informasi
Jika dahulu kita mengenal istilah
mulutmu harimaumu, maka saat ini kita
juga mengenal istilah jarimu harimaumu.
Ya, dengan hanya bermodal jari, klik dan
share postingan atau berita maka dapat
menyebabkan

seseorang

permasalahan

bahkan

mendapatkan

dapat

berujung

dengan masuk penjara.
Telah banyak kasus berbagai kalangan
masyarakat dari ibu rumah tangga, pejabat,
pegawai kantoran, artis, tenaga kesehatan,
hingga akademisi yang harus berurusan
dengan aparat penegak hukum karena
menyebarluaskan
menyebarkan

berita

ujaran

kebencian,

hoaks,
dan

menyebarkan postingan SARA. Mereka
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kemudian dijerat dengan Undang-Undang
ITE tanpa pandang bulu jabatan dan usia.
Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati
ketika

membagikan

konten

terutama

melalui instant messaging (seperti dalam
bentuk

broadcast

whatsapp),

atau

membagikan konten di sosial media.
Jangan terlalu cepat membagikan ketika
kita

menerima

diklarifikasi

informasi
dahulu

dan

perlu

kebenarannya

terutama jika sumber informasi tersebut
belum jelas asalnya.

Periksa dan Cek Keaslian Foto
yang Dibagikan
Saat ini banyak beredar informasi
yang tidak sinkron dengan gambar yang
dibagikan. Misalkan saja sempat beredar
mengenai gambar kejadian banjir, atau
gambar yang berkaitan dengan pasien
lxxxviii

COVID-19. Yang mana setelah ditelusuri
kebenarannya

antara

gambar

yang

dibagikan dan informasi penyertanya tidak
sesuai, bisa terjadi karena gambar tersebut
dipublikasikan dengan informasi yang
berbeda, dilakukan editing gambarnya, dan
sebagainya sehingga menimbulkan miss
persepsi pada masyarakat.
Dalam menerima pesan broadcast
yang diperoleh melalui instant messaging
atau foto yang diperoleh dari media sosial,
penerima

dapat

mengecek

kebenaran

informasi tersebut melalui berbagai cara.
Dapat digunakan berbagai fitur dalam
mengecek keaslian foto seperti Google
Image Search, Tin Eye, atau Fake Image
Detector.

Ikut Serta dalam Forum
atau Grup Diskusi Anti Hoaks
lxxxix

Hal lain yang dapat dilakukan untuk
dapat mengetahui mengenai kebenaran
informasi yang diperoleh yaitu dengan
mengikuti forun atau grup diskusi anti
hoaks. Dalam forum tersebut, beberapa
pihak dari berbagai golongan pendidikan,
pekerjaan ikut serta di dalamnya dan
seringkali

membagikan

mengenai

kebenaran dari suatu informasi yang
dibagikan.
Meskipun

tidak

menjamin

100%

kebenarannya, akan tetapi diskusi dalam
forum

tersebut

pertimbangan

dapat

menjadi

terutama

dalam

menentukan kebenaran informasi yang
diterima.

Bertanya

kepada

Tenaga

Kesehatan mengenai Informasi
Kesehatan yang Meragukan
xc

Bertanya kepada pihak yang terkait
atau memiliki pengetahuan di bidang
tersebut

juga

dapat

dilakukan

untuk

menguji kebenaran suatu informasi. Jika
berkaitan

dengan

kesehatan,

bertanya

kepads tenaga kesehatan dapat dilakukan.
Untuk

menguji

valditas

sumber,

pertanyaan mungkin tidak hanya diajukan
pada satu orang tertentu, tetapi dapat pula
dilakukan konfirmasi atau second opinion
dari tenaga kesehatan yang laib untuk
menguatkan argumen yang diperoleh.

Melaporkan Konten Negatif
dan Berita Hoaks di Media
Sosial
Setelah mengetahui mengenai kebenaran
suatu informasi, Anda juga dapat berperan
serta dalam membendung penyebarluasan
informasi yang tidak valid tersebut. Selain
xci

tidak ikut membagikannya, Anda juga dalat
melaporkan konten negatif dan hoaks dengan
melakukan report postingan atau informasi
tersebut maupun melaporkan kepada pihak
yang berwenang salah satunya melalui fitur
lapor.go.id

dalam

situs

Komunikasi dan Informatika.

xcii

Kementrian

Tips Memilah Informasi Kesehatan
yang Valid
1. Berhati-hati pada berita yang
memiliki judul yang provokatif
2. Cermati alamat situs atau portal
berita
3. Periksa dan cek kebenaran
informasi
4. Periksa dan cek keaslian foto yang
dibagikan
5. Ikut serta dalam forum atau grup
diskusi anti hoaks
6. Bertanya kepada tenaga kesehatan
mengenai informasi kesehatan yang
meragukan
7. Melaporkan konten negatif dan
berita hoaks di media sosial
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#6#
PRIVASI
DATA
KESEHATAN

Pandemi

COVID-19

telah

membuat

penggunaan internet dan kegiatan dalam
bentuk

daring

mengalami

peningkatan.

Penggunaan teknologi dalam dunia maya
tentu saja seperti pisau bermata dua. Selain
xciv

memberikan

keuntungan

karena

lebih

fleksibel, efisien, dan tidak harus bertatap
muka, penggunaan teknologi daring juga
memberikan konsekuensi yang juga perlu
diperhatikan salah satunya adalah privasi dan
keamanan data.
Beberapa waktu belakangan ini, sering
kita dengar berita mengenai kebocoran data
pengguna pada berbagai marketplace. Data
tersebut diperjualbelikan kepada pihak-pihak
yang memiliki kepentingan. Banyak yang
kemudian bertanya, apakah manfaat data dan
mengapa perlu dijaga privasinya terutama
berkaitan dengan kesehatan?
Kita coba tilik dan ingat kembali. Tentu
beberapa dari Anda pernah mengalami
bertukar biodata ketika masa SMP ataupun
SMA? Menulisnya dalam buku yang berisi
nama, alamat, hobi, makanan dan minuman
xcv

favorit. Apa yang Anda lakukan waktu itu?
Ya, menyimpannya dan menjadikannya
kenang-kenangan yang akan Anda buka
kembali di lain waktu nanti. Tapi, pernahkah
terbersit pemikiran waktu itu bahwa biodata
yang Anda dapatkan waktu itu adalah data
yang bisa jadi bermanfaat?.
Katakanlah Anda memiliki data mengenai
makanan dan minuman favorit, dan jika
data tersebut dianalisis maka Anda akan
mendapatkan data makanan dan minuman
yang disukai oleh sebagian besar siswa.
Katakanlah

setelah

dianalisis

anda

mendapatkan data makanan yang paling
disukai adalah Bakso, Mie Ayam, dan Gadogado. Sedangkan minuman favorit sebagian
besar adalah Es jeruk, es teh, dan es kelapa
muda.
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Data

tersebut

terlihat

tidak

terlalu

berharga bagi Anda, akan tetapi berbeda jika
Anda menyerahkannya pada kantin sekolah
atau penjual makanan di sekitar sekolah
tersebut.

Data

tersebut

dapat

menjadi

pertimbangan menjual menu dagangannya.
Dan tentu saja dagangan tersbeut akan
banyak diminati oleh para siswa karena
sesuai dengan makanan favoritnya.
Jika kita lihat dari ilustrasi di atas, data
akan menjadi sangat berharga terutama bagi
pihak yang memiliki kepentingan atas data
tersebut.

Hal

tersebut

yang

kemudian

melatarbelakangi serangan terhadap berbagai
platform online yang menghimpun data
usernya, termasuk dalam bidang kesehatan.
Pada tahun 2018, beberapa rumah sakit di
Indonesia

terkena

Serangan

tersebut

serangan

WanaCry.

merupakan

serangan
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terbesar kedua di dunia yang menahan data
pasien sehingga tidak dapat diakses sebelum
mereka membayar tebusan yang cukup mahal.
Bayangkan saja jika ada pasien dengan kondisi
emergensi yang memerlukan penanganan
segera, sedangkan data dan riwayat medisnya
tidak dapat diakses sehingga hal tersebut
dapat membahayakan kesehataannya.
Data kesehatan juga sangat penting dalam
penentuan sebuah kebijakan. Kita lihat saja
dalam penentuan kebijakan selama masa
pandemi COVID-19 saat ini juga dipengaruhi
oleh

data.

Oleh

karena

iti,

validitas,

keamanan, dan kerahasiaan data menjadi
sangat penting.
Data pribadi kesehatan yang tercantum
dalam rekam medis dan tersimpan dalam
layanan kesehatan merupakan hal yang wajib
dijaga kerahasiaannya dan privasinya. Selain
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data pribadi yang berkaitan dengan identitas
dalam rekam medis juga terdapat data
mengenai riwayat medis seseorang yang
bersifat rahasia. Seperti contohnya ketika
misalnya seorang public figur atau influencer
pergi ke dokter karena mengalami gatal di
kulit.
Setelah diperiksa, ternyata public figure
tersebut menderita penyakit panu atau falam
bahasa medis dikenal dengab istilah tinea
vesicolor. Meskipun penyakit ini dapat terjadi
karena berbagai hal salah satunya kelembaban
badan, tetapi sebagian besar masuyarakat
awam menganggap penyakit tersebut muncul
karena higienitas yang rendah. Dan ketika
misalnya data mengenai riwayat medis public
figure tersebut bocor dan tersebar maka akan
dapat muncul berbagai pemberitaan yang
dibesar-beaarkan

terkait

permasalahan

tersebut. Misalkan saja kemudian muncul
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sebuah headline media “ X, Artis Kelas Papan
Atas

Didiagnosa

Tinea

Versicolor

oleh

Dokter” dan berita lain seperti “ Mengenal
Tinea Versicolor, Penyakit yang Diderita
Artis X”, “ Jarang Mandi, Artis X Terkena
Penyakit Tinea Versicolor”, dan sebagainya.
Dan tentu saja akan berpengaruh pada
reputasi public figure tersebut.
Lalu,

bagaimana

agar

kita

mampu

mengurangi potensi kebocoran data privasi
kita? Apakah dengan meguatkan sistem
keamanan, melakukan update antivirus, dan
sebagainya saja sudah cukup? Meskipun
sistem

informasi

terstandarisasi,
merupakan

yang

digunakan

keamanan

satu-satunya

telah

sistem

bukan

cara

untuk

mengurangi kebocoran data dan menjaga
keamanan data. Tetapi, perilaku pengguna
atau yang dikenal dengan Cyberhigine juga

c

memiliki andil dalam menjaga keamanan dan
privasi data pengguna.
Berbagai fasilitas kesehatan berkaitan
dengan 5 aspek cybeerhigine seperti edukasi
kepada staf terkait perilaku yang beresiko
terhadap keamanan sistem, jaminan enkripsi
data,

melakukan

backup

data

berkala,

melakukan scaning dan penetration testing.
Lalu, apa yang harud dilakukan oleh
pengguna

atau

pasien

untuk

menjaga

keamanan datanya? Terlebih jika pasien
memiliki personal health record atau catatan
riwayat kesehatab pribadi yang tersimpan
dalam smartphone-nya baik yang tersimpan
dalam bentuk aplikasi atau fitur lainnya?
Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan :
1. Berhati-hati dalam menginstal suatu
aplikasi,

atau

membuka

mencurigakan.
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link yang

Pada beberapa kasus, terdapat aplikasi
yang menjadi malware atau virus yang dapat
berpengaruh terhadap keamanan data pada
ponsel atau perangkat digital pengguna.
Sebelum

menginstal

aplikasi,

sebaiknya

mencari informasi terlebih dahulu apakah
aplikasi tersebut aman untuk diinstal ataukah
tidak. Pengguna sebaiknya juga tidak mudah
membuat akun pada segala macam aplikasi
karena hal ini berkaitan dengan keamanan
data dan privasi pengguna nantinya.
Selain

itu,

pengguna

sebaiknya

juga

berhati-hati dengan link yang dibagikan
dalam media sosial atau grup whatsapp. Jika
link yang dibagikan mencurigakan, maka
sebaiknya pengguna tidak membuka/mengkliknya.
2. Membuat password yang berbeda-beda
dalam aplikasi yang digunakan dan
menggantinya secara berkala.
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Seringkali,

pengguna

ponsel

atau

perangkat digital menyamaratakan password
agar mudah untuk mengingatnya. Sehingga
seringkali 1 password digunakan untuk semua
akun atau aplikasi.
Hal ini cukup beresiko, karena jika satu
akun terbuka/ mengalami kebocoran maka
akun

lainnya

akan

mudah

diketahui

passwordnya.
Sebisa mungkin gunakan password yang
berbeda pada akun yang digunakan dan
gantilah secara berkala.Catat password pada
tempat tersembunyi yang hanya Anda yang
dapat mengakesnya untuk menghindari lupa
password sehingga kerahasian akun Anda
dapat terjaga.
3. Mengetahui

siapa

yang

membuat

aplikasi tersebut dan dimana data akan
disimpan
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Ketika

menggunakan

pencatatan

atau

suatu

penyimpanan

aplikasi
terutama

terkait data medik personal, pengguna harus
mengetahui siapa yang membuat aplikasi dan
dimanakah data akan disimpan.
Pengguna sebaiknya membaca Term of
Use dari aplikasi yang akan digunakan
sehingga

pengguna

dapat

mengetahui

mengenai pengelolaan data yang disimpan
dalam aplikasi tersebut. Sedapat mungkin,
hindarilah aplikasi yang menggunakan server
luar negeri.
4. Memilah data yang dapat dishare dan
data pribadi yang harus benar-benar
dijaga
Dalam penggunaan aplikasi atau situs web,
seringkali pengguna diminta berbagai data
pribadi. Pengguna harus dapat memilah mana
data yang dapat di-share dan mana yang
tidak. Perhatikan pula kegunaannya. Jika
aplikasi

tersebut

merupakan
civ

aplikasi

reminder keuangan misalnya, tentu saja tidak
terlalu signifikan jika data yang diminta
berkaitan dengan tanggal lahir, alamat, dan
nomor handphone.
Pengguna juga sebaiknya berhati-hati jika
terdapat situs aplikasi yang meminta data
privasi

yang

kandung,

sensitif

karena

seperti

nama

nama

ibu

ibu

kandung

merupakan hal yang sensitif dalam dunia
perbankan dan berkaitan dengan keuangan.
Hal ini juga yang perlu menjadi perhatian.
Seringkali

pengguna

menolak

untuk

mencantumkan nama ibu kandung dalam
suatu

aplikasi,

tetapi

memasang

nama

tersebut secara terbuka pada media sosial
seperti Facebook misalnya.
Dalam dunia keamanan digital, semakin
terbuka dan semakin mudah dicari informasi
mengenai seseorang maka semakin rendah
pula keamanan atau privasi data yang mereka
punya.
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5. Menghindari

memposting

mempublikasikan

identitas

atau
pribadi

seperti KTP, nomor rekam medis, dan
sebagainya.
Pernah pada suatu ketika, saya melihat
seorang teman mem-posting resume medis
personal yang dimilikinya pada JKN-Mobile
di media sosial. Maksud hati teman saya
tersebut ingin memberitahu mengenai riwayat
pemeriksaannya hingga pada akhirnya dia
dinyatakan mengalami keguguran (abortus).
Akan tetapi, teman saya tersebut lupa
untuk menutup data-data penting dan privasi
seperti nomor rekam medis, nomor kartu
BPJS, dan sebagainya sehingga datanya
terbuka di media sosial.
Dalam praktik kedokteran, jika pasien
membuka datanya sendiri, tentu saja tidak
lagi berkaitan dengan kerahasiaan rekam
cvi

medis

yang

harus

dijaga

oleh

tenaga

kesehatan.
Akan

tetapi,

pasien

juga

sebaiknya

berhati-hati ketika akan mem-posting sesuatu
yang berkaitan dengan dirinya. Identitas dan
nomor rekam medis sebaiknya dipastikan
untuk tertutup sebelum membagikannya di
media sosial.
Mengapa nomor rekam medis harus
dijaga? Karena data berkaitan dengan riwayat
medis

pasien

sangat

berguna.

Selain

berhubungan dengan privasi pasien, data
yang bocor juga banyak diperjualbelikan oleh
hacker dengan harga cukup fantastis.
Selain

nomor

rekam

medis,

data

berkaitan dengan kependudukan seperti NIK
KTP, tanggal lahir, dan sebagainya perlu
dijaga. Terlebih jika banyak pengguna yang
seringkali menggunakan password dengan
tanggal lahir dan nama orang terdekatnya.
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Maka akan mudah

bagi

hacker

untuk

memperoleh data pribadi pengguna.

6. Melakukan backup data, cleaning dan
scanning virus secara berkala
Pengguna

ponsel

seringkali

akan

melakukan backup data hanya jika terdapat
peringatan mengenai memori penuh. Padahal,
backup data secara berkala penting dilakukan
untuk menghindari data-data penting yang
dimiliki corrupt atau hilang akibat terhapus
atau terkena virus.
Pengguna

sebaiknya

juga

melakukan

instalasi antivirus yang sesuai pada ponsel dan
perangkat

digital

yang

dimilikinya

dan

melakukan cleaning serta scanning data
berkala.
Selain menyebabkan running perangkat
digital menjadi kurang maksimal, malware
atau virus.
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Tips Menjaga Privasi dan
Keamanan Data
 Berhati-hati dalam menginstal
suatu aplikasi, atau membuka link
yang mencurigakan.
 Membuat
password
yang
berbeda-beda dalam aplikasi
yang
digunakan
dan
menggantinya secara berkala.
 Mengetahui siapa yang membuat
aplikasi tersebut dan dimana data
akan disimpan
 Memilah data yang dapat dishare
dan data pribadi yang harus
benar-benar dijaga
 Menghindari memposting atau
mempublikasikan
identitas
pribadi seperti KTP, nomor rekam
medis, dan sebagainya.
 Melakukan backup data, cleaning
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#7#
PASIEN
ONLINE

Paijo merasakan pusing dan nyeri kepala
yang tak kunjung henti selama 3 hari ini. Dia
sudah

minum

obat

pusing

yang

direkomendasikan teman kantornya tetapi
tidak juga berkurang.

cx

Dengan segera Paijo membuka ponselnya
dan mengetikkan kata ‘ pusing nyeri kepala
gejala’ di salah satu situs pencarian ternama
di internet.
Betapa

terkejutnya

dirinya

ketika

membaca beberapa artikel dengan judul “
Awas, pusing dan nyeri kepala tak kunjung
henti tanda dari tumor otak”, “ Berawal dari
pusing dan nyeri kepala, tumor otak harus
diwaspadai” dan masih banyak artikel
serupa

yang

mengarahkannya

pada

diagnose tumor otak.
Paijo

termenung,

pikirannya

linglung.

hatinya
Tak

bingung,

tahu

harus

bagaimana lagi jika dia menderita tumor
otak. Dia teringat adik-adiknya yang masih
memerlukan bantuan biaya sekolah di des
asana. Dan juga SIti, kekasihnya yang
rencanaya akan dia nikahi 3 bulan lagi pasti
akan sedih mendengarnya.
cxi

Paijo menangis siang dan malam, dia
merasa tak sanggup menerima kenyataan,
hingga pada akhirnya dia mengambil ponsel
dan

mengirimkan

pesan

kepada

Siti,

kekasihnya.
“ Siti, hubungan kita sampai disini.
Hidupku tidak lama lagi.”
Begitu pesan yang dikirimkan Paijo. Dia
kemudian mematikan handphone-nya dan
kembali

merenungi

nasibnya.

Merutuki

mengapa malang sekali kehidupan yang
dideritanya.
Kejadian di atas banyak sekali kita temukan
belakangan ini, ketika banyak pasien datang ke
sebuah fasilitas kesehatan dan mereka berkata
dengan mantapnya “ Dokter, saya terkena tumor
otak”. Tentu saja, dokter akan menanyakan “
Darimana Anda mengetahui jika menderita
tumor otak? Apakah Anda pernah melakukan
pemeriksaan sebelumnya?” Dan pasien tersebut
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menggeleng sambil menjawab pendek “ Saya
membacanya dari internet”.
Self Diagnosis
Mencari informasi di internet mengenai
kondisi kesehatan yang dialami seperti cerita
Paijo di atas tentu saja lazim ditemui saat ini.
Informasi yang berlimpah ruah di internet,
membuat

banyak

penggunanya

dengan

mudahnya mengaksesnya.
Tak jarang juga, internet juga menyajikan
detail

gejala

diagnosisnya,

yang

diderita,

kemungkinan

dan juga terapi yang dapat

diberikan.
Hal ini kemudian yang menyebabkan seorang
pasien

melakukan

self

diagnosis

atau

mendiagnosis diri sendiri. Hal yang seringkali
tidak dipahami oleh pasien adalah bahwa gejala
degan intesitas berbeda, lama waktu yang
berbeda, riwayat penyakit sebelumnya.
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