
INOVASI HD CERIA  

(HEMODIALISIS CEPAT, ENJOY, RESPONSIVE, 
INTERAKTIF, DAN AGAMIS) 

Program Hemodialisis Cepat, Enjoy, Responsif, Interaktif dan Agamis (HD CERIA) 
dikembangkan karena adanya kasus drop out dan perburukan kondisi pasien HD di 
RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.  Hal ini terjadi pada kelompok rentan dengan 
perekonomian rendah. Melalui program ini dibentuklah paguyuban keluarga HD, 
ditentukan area drop zone pasien, pendaftaran elektronik di ruang HD, layanan 
edukasi dan bimbingan rohani, antar jemput pasien dengan kondisi khusus dan 
keterbatasan ekonomi.  

Program ini berdampak signifikan terutama pada kelompok rentan terhadap penyakit 
gagal ginjal kronik, lansia, dan pasien dengan penyakit penyerta. Pasien tidak perlu 
berjalan jauh setelah turun dari kendaraan menuju ruang layanan HD. Waktu 
pendaftaran menjadi lebih cepat dari 20 – 30 menit menjadi hanya 1-2 menit. Indek 
kepuasan pasien dari 83,4% (tahun 2019) menjadi 95,0% (tahun 2020) dan 90,5% 
(tahun 2021). Angka drop out (pasien yang tidak melanjutkan terapi) tahun 2019 
sebanyak dua orang, tahun 2020 tidak ada yang drop out, dan tahun 2021 satu orang.  

HD CERIA menjadikan layanan hemodialisis lebih menyenangkan, mudah dijangkau, 
dan berkualitas bagi semua pasien. Utamanya pada pasien  lansia, tidak ada 
pengantar, dan berpenghasilan rendah, sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih 
baik. Sejalan dengan tujuan ke-3 SDGs yaitu menjamin kehidupan sehat dan 
mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.  

HD merupakan terapi cuci darah di luar tubuh bagi pasien yang fungsi ginjalnya tidak 
optimal. Sekali HD menghabiskan waktu empat sampai lima jam. Dalam seminggu, 
pasien menjalani dua sampai tiga kali HD.  

Pada tahun 2019 di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur jumlah pasien HD sebanyak 89 
orang, 55% berusia produktif (25-55 tahun), 64% berjenis laki-laki, 56% bekerja 
sebagai wiraswasta. Pasien HD mengalami permasalahan yang komplek, dari segi 
fisik, psikologis, ekonomi, spiritual dan psikososial. Secara fisik kerusakan ginjal 
berpengaruh pada system organ yang lain. Daya tahan tubuh menjadi lemah, 
sehingga rentan terserang penyakit. Pasien sering mengalami anemia, sesak,dan 
mudah lelah. Kondisi fisik tersebut berpengaruh pada pekerjaannya. Pasien yang 
awalnya bekerja menjadi tidak optimal sehingga berdampak pada kondisi 
perekonomiannya.  

Tahun 2019 didapatkan 2 pasien yang drop out dengan alasan kurangnya dukungan 
dari keluarga dan karena keterbatasan ekonomi. Walaupun biaya pasien tersebut 
ditanggung BPJS tetapi memerlukan biaya transportasi dan perlu pengantar yang 
merelakan waktunya untuk tidak bekerja. Di sisi lain HD dilakukan seumur hidup. 
Pasien dan keluarga mengalami kejenuhan, kurang bersemangat, bahkan putus asa 
sehingga dibutuhkan dukungan dari keluarga dan petugas.  



Sebelum inovasi, pasien HD turun dari lobi dan berjalan atau menggunakan kursi roda 
menuju tempat pendaftaran (admisi). Untuk bisa sampai ke ruangan HD pasien 
menempuh jarak sekitar 100 meter. Hal ini dapat menimbulkan kelelahan bahkan 
sesak nafas. Di admisi pasien masih harus menjalani antri dan bercampur dengan 
pasien poliklinik lainnya yang berjumlah sekitar 800 pasien perhari dengan kasus 
penyakit bermacam-macam. Kondisi ini sangat beresiko bagi pasien yakni tertular 
penyakit. Menunggu lama dengan waktu 20-30 menit di admisi berpotensi 
menyebabkan pasien jenuh, lelah, bahkan mengalami perburukan kondisi.  

Inovasi ini bertujuan : (1). Mempercepat proses pendaftaran. Pendaftaran dilakukan 
di unit HD, sehingga pasien tidak perlu antri bersama dengan pasien lain. Pasien 
datang, finger print, dan langsung mendapat layanan HD. (2) Mempermudah pasien. 
Verifikasi berkas dan finger print bagi pasien BPJS dilakukan di unit HD. Semua 
proses pendaftaran dibantu oleh petugas. Akses menuju Unit HD dibuat semakin 
dekat dengan adanya drop zone khusus pasien HD. Jarak dari drop zone ke unit HD 
hanya 10 meter. (3) Responsif, rumah sakit juga memberikan kemudahan bagi pasien 
dan keluarga dalam konsultasi terkait penyakit walaupun pasien berada di rumah. 
Kegiatan tersebut melalui grup WhatsApp (4) Menjadikan suasana HD menjadi 
kegiatan yang menyenangkan/enjoy. Rumah sakit menyediakan fasilitas dan layanan 
yang dapat memberikan kenyaman bagi pasien (5) Menurunkan angka kejadian 
pasien droup out dengan semangat kepada pasien agar tidak sampai drop out.. 
Rumah sakit memfasilitasi agar sesama pasien saling memberikan semangat dan 
dukungan dengan berbagai kegiatan interaktif. Disamping itu RS menfasilitasi antar 
jemput pasien dengan keterbatasan fisik dan ekonomi. (6) Menjaga keselamatan 
pasien, dengan cara menjaga pasien dari infeksi silang saat pendaftaran, dan 
memantau kondisi pasien agar tidak terjadi perburukan kondisi.  

Inovasi ini sesuai dengan kategori kedua yaitu efektifitas institusi publik untuk 
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan TPB yang ketiga yaitu 
menjamin kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di 
segala usia.  

Ide utama dari program ini adalah untuk memberikan akses pelayanan yang 
terjangkau, berkualitas, setara dan merata bagi pasien lansia, berpenghasilan rendah 
dan rentan terhadap penyakit.  

Selama ini pelayanan hemodialisis masih berorientasi pada permasalahan fisik 
pasien, kurang memperhatikan sisi psikologis dan perekonomiannya. Pasien datang, 
dilakukan tindakan dan pulang, begitu setiap hari. Pasien lansia kesulitan saat 
pendaftaran, pasien berpenghasilan rendah tidak bisa datang karena tidak ada biaya 
transpotasi atau tidak ada yang mengantar. Melalui inovasi HD CERIA semua pasien 
bisa mendapatkan layanan dengan baik tanpa putus dengan antar jemput pasien. 
Secara umum pelayanan HD CERIA memperhatikan sisi psikologis pasien, 
mengandalkan keterlibatan pasien dan keluarga serta seluruh tenaga kesehatan 
untuk mencapai pelayanan yang holistik.  

 



Inovasi ini berdampak signifikan terutama pada kelompok rentan terhadap penyakit 
gagal ginjal kronik, lansia, dan pasien dengan penyakit penyerta dengan cara : (1) 
Cepat,  akses layanan dipermudah dengan adanya drop zone  khusus pasien HD.  
Pasien melakukan pendaftaran di ruang administrasi ruang HD. Semua proses 
pendaftaran dibantu oleh petugas administrasi HD. Verifikasi berkas BPJS dan finger 
print dilakukan di ruang administrasi HD. Setelah daftar dengan finger print, pasien 
langsung mendapatkan pelayanan. (2) Enjoy, selama pelayanan di ruangan dilakukan 
dalam suasana yang menyenangkan. Pasien diberi kegiatan yang bermanfaat dan 
menyenangkan selama tindakan HD berlangsung  (4-5 jam). Kegitan tersebut 
diantaranya game-game menarik, edukasi kesehatan dan hiburan televisi. Selama 
proses kegiatan  berlangsung ada interaksi yang baik sesama pasien, keluarga dan 
petugas  sehingga suasana menjadi guyub. Suasana enjoy juga dirasakan diluar 
kegiatan HD. Paguyuban HD kerap mengadakan family gatering, qotmil quran, dan 
kegiatan sosial lainnya. Kegiatan tersebut mampu memberikan semangat dan 
motivasi bagi sesama pasien dan sesama keluarga.  

(3) Responsif, Awal terjadi pandemi covid-19 pada bulan Maret tahun 2020, banyak 
pasien yang takut untuk datang berobat ke rumah sakit. Disisi lain pasien HD harus 
tetap menjalani terapi. Untuk menjamin keselamatan pasien dan petugas, rumah sakit 
memfasilitasi ruang HD dengan ruangan tekanan negatif, melakukan screening, 
menjalankan prokes,  selalu memberikan edukasi pencegahan covid-19. Bentuk 
responsibilitas yang lain RS adalah dibentuklah paguyuban keluarga HD  tanggal 12 
Maret 2020. Seluruh pasien dan keluarga tergabung dalam grup WhatsApp sehingga 
dapat berkonsultasi langsung dengan dokter/petugas terkait penyakitnya. Petugas 
merespon dengan cepat setiap keluhan pasien. Direktur juga menetapkan bahwa 
rumah sakit berkomitmen mengembangkan layanan HD. Program pengembangan di 
instalasi HD  melalui perbaikan layanan, sarana prasarana,  dan program inovasi. 
Komitmen Direktur tersebut ditetapkan dalam SK Direktur nomor: 445295/304/2020. 
(4) Interaktif  Rumah sakit memberikan kemudahan bagi pasien dan keluarga dalam 
konsultasi terkait penyakit atau kondisi yang dialami. Kemudahan yang lain dalam 
bentuk layanan antar jemput pasien dengan keterbatasan fisik dan kesulitan ekonomi. 
Pada tanggal 12 Oktober 2020 bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Provinsi Jawa 
Timur ditetapkan  Nota Dinas nomor: 445/1501/304/2020 tentang layanan antar 
jemput pasien Layanan ini bisa dirasakan oleh pasien sehingga angka drop out 
menjadi menurun. (5) Agamis, layanan bimbingan rohani diberikan secara rutin untuk 
yang bergama Islam. Rumah sakit  bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Kerohanian pasien yang beragama lain 
sehingga semua terfasilitasi. 

 

Penilaian/ assesment ( evaluasi yang dilakukan)  

Untuk lebih menjaga dan meningkatkan pelayanan, dilakukan monitoring dan evaluasi 
program dengan menggunakan 3 alat: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat yang 
dilakukan setiap tahun. Program HD CERIA berhasil meningkatkan kepuasan pasien,  
hal ini dibuktikan dengan indikator mutu pelayanan HD yang diatas standar. Nilai 
Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 menunjukkan angka 83,44 meningkat 



menjadi 95,02 pada tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi 90,54%. Meskipun nilai IKM 
tahun 2021 menurun namun kepuasaan pasien pada point prosedur pelayanan 
meningkat. (2) Evaluasi kejadian pasien drop out. HD CERIA menurunkan jumlah 
pasien drop out. Pada  Tahun 2019 sebanyak dua orang dengan alasan rumahnya 
jauh dan tidak ada yang mengantar, tahun 2020 tidak ada yang drop out, dan tahun 
2021 satu orang dengan alasan pasien tersebut sejak  awal tidak mau melakukan HD.  
(3) Prosentase jumlah ureum yang dibersihkan dalam sekali tindakan HD/ Urea 
Reduction Ratio (URR). Peningkatan nilai URR dapat diartikan tingkat 
adekuasi/keefektifan dari HD semakin baik. Prosentase URR rata-rata tahun 2019 
adalah 80,61% meningkat 85,65% (tahun 2020) dan 90,69% (tahun 2021). Inovasi HD 
Ceria dirasakan manfaatnya oleh semua pasien. Dalam tahun 2020 jumlah pasien 
yang menerima manfaat ini sebanyak 70 pasien, tahun 2021 sebanyak 77  pasien. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ketiga adalah menjamin kehidupan 
yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Sasaran 
globalnya  yaitu mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko 
keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap 
obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi 
semua orang. Dan salah satu sasaran nasionalnya  yakni menurunnya unmeet need 
pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%). 

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur mendukung program TPB melalui inovasi HD Ceria. 
Kedekatan emosional terbangun antara pasien, keluarga dan petugas. Pasien lebih 
kooperatif dalam menjalani HD rutin sesuai jadwal. Perburukan kondisi pasien dapat 
dikurangi sehingga mengurangi risiko rawat inap. Selanjutnya dapat mengurangi 
pemborosan biaya yang dikeluarkan oleh pasien maupun BPJS sebagai penjamin 
biaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan tindakan HD bagi pasien rawat inap 
yaitu sejumlah 449 tindakan pada tahun 2019, 401 tindakan pada tahun 2020, dan 
338 tindakan pada tahun 2021.  

Inovasi diadaptasi/direplikasi dan diterapkan oleh unit/ instansi lain atau memiliki 
potensi direplikasi  

Ide dalam program ini dapat dengan mudah direplikasi dengan menerapkan 
pendekatan baru yang tidak hanya menekankan pada pendekatan fisik, tetapi juga 
melalui pendekatan psikologis. Kunci utama keberhasilan program HD CERIA ini 
adalah dukungan keluarga dan kepedulian dari petugas, dimana petugas 
memperlakukan pasien sebagai keluarga, komunikasi ada setiap hari antar pasien 
dengan pasien maupun pasien dengan petugas sehingga pasien tidak merasa sendiri.  

Inovasi ini sudah diadaptasi unit lain di rumah sakit yaitu adanya grup konsultasi 
melalui WA di ruangan kebidanan dan ruang rawat inap isolasi. Pendaftaran satu 
lokasi seperti di ruang HD juga sudah dilakukan di klinik Paru. Inovasi ini tidak 
memerlukan banyak biaya dan sumber daya manusia yang terlibat. Penggunaan 
teknologi informasinya sederhana, mudah dipahami oleh pasien dan keluarga.Inovasi 
ini dapat direplikasi oleh rumah sakit lain yang memiliki unit layanan hemodialisis.  

 



Sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi ini adalah perawat, dokter 
(nefrolog), petugas administrasi ruang HD, petugas rekam medik IGD, petugas Binroh 
dan koordinator paguyuban HD. Perawat dalam hal ini sebagai pemberi pelayanan 
sehari-hari pada pasien hemodialisis dan sebagai orang yang menerima segala keluh 
kesah pasien hemodialisis. Dokter (nefrolog) dalam hal ini sebagai konsultan perawat 
dan pasien HD jika ada permasalahan terkait dengan kondisi pasien. Petugas rekam 
medik berperan sebagai petugas pendaftaran pasien HD, Petugas Binroh berperan 
sebagai petugas yang memberikan bimbingan rohani pada pasien HD secara reguler 
ataupun jika ada permintaan khusus. Koordinator paguyuban HD berperan 
mengkoordinir pasien-pasien hemodialisis pada setiap kegiatan, seperti Qotmil 
Qur’an, acara ulang tahun pasien dan kegiatan sosial lainnya. Petugas bekerja sama 
dengan paguyuban HD mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah yang pesertanya 
adalah pasien dan keluarga pasien HD. Berbagai kegiatan seminar juga diadakan 
dengan menghadirkan para ahli, seperti nefrolog dan ahli gizi sehingga pengetahuan 
pasien terus bertambah dan silaturahmi antar pasien terjalin dengan baik. Alokasi 
dana untuk inovasi HD Ceria melekat pada anggaran pengembangan pelayanan 
Instalasi Hemodialisis. Tahun 2019 untuk inovasi  dianggarkan dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit (DPA RS)  

Program ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 tahun yang diinisiasi oleh pasien-
pasien HD. Seringnya mereka bertemu pada saat proses hemodialis, seminggu rata-
rata 2-3 kali dapat membentuk rasa kekeluargaan yang semakin lama semakin kuat. 
Petugas hemodialisis merespon dengan baik itikad pasien dan keluarga untuk 
membentuk paguyuban keluarga HD dengan persetujuan Direksi yang diresmikan 
pada tanggal 19 Maret 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia di 
RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Unit Hemodialisis mengajukan kepada Direktur untuk 
membuat Surat Keputusan Direktur dan Standar Prosedur Operasional Pelayanan 
Hemodialisis, yang selanjutnya akan direviu secara berkala sehingga kemanfaatan 
dan keamanan layanan dapat dinikmati oleh pasien HD. Dampak psikologis sangat 
dirasakan sejak program ini diluncurkan hingga saat ini. Pasien menjadi sangat 
kooperatif dan akrab dengan program layanan HD. Kesadaran akan pentingnya 
layanan HD menimbulkan rasa memiliki diantara mereka sehingga program ini dapat 
terjamin keberlanjutannya. Untuk menjaga keberlangsungan program sudah disusun 
beberapa peraturan, diantaranya :  

1. Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/295/304/2020 tanggal 12 Maret 2020 
tentang Pengembangan Pelayanan Publik Pemeriksaan Hemodialisis;  

2. Nota Dinas Direktur Nomor: 445/443/304/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang 
Pendaftaran Hemodialisa di IGD;  

3. Nota Dinas Direktur Nomor: 445/1501/304/2020 tanggal 12 Oktober 2020 
tentang Antar Jemput Pasien Hemodialisis;  

4. Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/808/304/2021 tanggal 4 Agustus 2021 
tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik HD Ceria;  

5. Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/809/304/2021 tanggal 4 Agustus 2021 
tentang Penetapan dan Pemberlakuan Inovasi Pelayanan Publik HD Ceria;  

6. Standar Prosedur Opersional Nomor: 017.SPO/HD/RSUDH/2022 tanggal 26 
Januari 2022 tentang Persiapan Pasien Sebelum Hemodialisis.  



Program HD CERIA merupakan program inovasi yang menjadi unggulan di RS. Faktor 
eksternal yang mendukung keberhasilan inovasi ini diinisiasi oleh pasien dan keluarga 
dengan membentuk paguyuban HD. Hubungan kekeluargaan yang terjalin antara 
pasien, keluarga dan petugas menjadi faktor penguat keberlangsungan paguyuban 
HD. 

Faktor internal dalam mencapai  keberhasilan inovasi ini adalah  dukungan dari pihak 
Manajemen RS dengan menerbitkan kebijakan tentang Pengembangan layanan 
hemodialis yang diterbitkan pada tahun 2020. Kerjasama dengan pihak BPJS pada 
tahun 2021 tentang pembukaan akses pendaftaran pasien di ruang HD.  

Inovasi ini  dirancang dan dilaksanakan oleh Instalasi  HD yang terdiri dari :  (1)  satu  
dokter spesialis penyakit dalam,  sebagai kepala instalasi yang bertanggung jawab 
dalam membuat program pengembangan layanan HD. (2)  Perawat HD,  sebagai  
pemberi pelayanan setiap hari. (3) Petugas administrasi HD, membantu pasien dalam 
proses pendaftaran dan pengumpul data pasien. (4) Petugas Binroh, memberikan 
bimbingan rohani secara rutin untuk yang beragama islam dan memfasilitasi  
rohaniawan  dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan 
Kerohanian bagi yang  beragama lain. (5) Ahli gizi, memberikan asuhan pasien  
konseling gizi. (6) Petugas bagian umum, mengantar dan menjemput pasien  sesuai 
kriteria. 

Instalasi  Hemodialisis melaporkan  kepada direktur yang memuat  kendala dan 
manfaat inovasi. Manajemen  melaksanakan evaluasi melalui laporan kinerja yg 
disampaikan setiap tahun. Direktur memberikan dukungan untuk keberlanjutan 
inovasi ini dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain SPO, Nota 
Dinas dan SK.  

 Inovasi ini  melibatkan pemangku kepentingan eksternal, antara lain : (1) Bank Jatim 
lewat program Corporate Social Responsibility memberikan bantuan berupa 1 unit 
mobil untuk layanan antar jemput pasien. (2) BPJS dengan menerbitkan perjanjian 
kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta 
Program Jaminan Kesehatan pada tahun 2021. (3) PT Sinar Roda Utama, terkait 
penyediaan peralatan pelayanan hemodialisa. (4) Pasien dan keluarga sebagai 
pengguna layanan rumah sakit. 


