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Wujudkan "smart CitY"

Rai Mantra Resmikan Ruiukan

"Online"

PEMERINTAH Kota
Denpasar terus melakukan
berbasai inovasi PelaYanan
untuk-mempermudah dalam
memberikan pelaYanan
masvarakat, sehingga da-
Dat mewujudkan DenPasar
sebaeai Kota Pintar (Smart
C ity)-. Kdu ini Dinas Keseha-
tan Kota DenPsar membuat
ruiukan online Yang terinte'
grasi antara PelaYanan di
puskesmas se-Kota DenPasar
dengan Rumah Sakit WaY-
anga.

Melalui rujukan online
masvarakat tidak harus men'
,tnggo lama bila dirujuk ke
Rumah Sakit WangaYa. Pro-
eram ini telah diresmikan
Wali Kota Denpasar IB Rai
Dharmawijaya Mantra Yang
didampingi Ketua DPRD Kota
Denpisar I Gusti Ngurah Gede
dengan ditandai penYerahan
rujukan online pada salah
seorang pasien lansia, Sabtu
(30/5) kemarin di Puskesmas
I Denpasar Timur.

Dalam kesempatan terse-
but, WaIi Kota Rai Mantra
menyampaikan untuk mem-
berikan pelayanan yang mak-
simal pada masyarakat semua
dan satuan kerja Perangkat
daerah (SKPD) harus terus
melakukan inovasi PelaY-

anan dengan menggabung-
kan teknologi untuk mening'
katkan akses pelaYanan Pada
masyarakat Yang tujuannYa
meningkatkan kualitas hiduP
masyarakat.

"Melalui PelaYanan ter-
integrasi dengan memadukan
teknologi hal ini menuju Kota
Denpasar menjadi Smart
Citv." uiat Rai Mantra.

Fada prinsipnya Srnort
Citv sudah dilakukan oleh
SKbP di Kota Denpasar,
namun belum bisa terinte-
gtasi dengan satu sama lain.
Biasanya ada permasalahan
bila'memberikan PelaYanan
pada masyarakat diPerlukan
ida koordinasi dengan SKPD
lain. Untuk itu, Perlu meng-
integrasikan melalui sistem
dalam pelayanan melalui
teknologi. Contoh rujukan
elektronik yang diresmikan
sekarang untuk memPermu-
dah pelayanan masYarakat
dari puskesmas ke Rumah
Sakit Wangaya maski masih
terbatas hanya untuk PeIaY-
anan para lansia.

Ke depan, Rai Mantra
mengharapkan pelayanan ini
terus ditingkatkan, sehingga
semua masyarakat terlaYani
dengan rujukan online. Ru'
jukan ini mempermudah dan

memperpendek arus birokrasi
di bidang kesehatan. Tidak
hanva pelavanan kesehatan
rujuian online juga melibatka
data kependudukan.

"Pelayanan ini namanYa
terintegrasi sehingga .cePat
membeiikan pelayanan Pada
masyarakat," ujarnYa. Den-
gan pelayanan Yang terinte-
[rasi mempermudah dan
memperingan tugas-tugas
pegawai dalam memberi-
tan pelayanan. Untuk itu,
agar diperdalam Pemahaman
Sewaka Dharma dalam mem-
berikan pelayanan sehingga
terus dapat menciPtakan ino-
vasi baru dalam pelaYanan.

Keoala Dinas Kesehatan
Kota benpasar'dr. Luh Sri
Armini menambahkan' ruju-
kan online yang sudah dilak-
sankan oleh seluruh Puskes-
mas di Kota DenPasar dan
terintegrasi dengan Rumah
Sakit Wangaya. MenurutnYa,
pelaya.nan rujukan .online
saat ini baru melaYani lansia
saja, sehingga jika dirujqk
ke RS Wangaya tidak Perlu
harus menunggu.

Melalui rujukan online
Rumah Sakit Wangaya sudah
tahu sakit dari pasien itu
sendiri. Saat ini dari seluruh
pasien yang datang ke setiaP
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puskesmas 30 persennya
adalah lansia. Sedangkan
dari 30 persen tersebut 50
persen harus dirujuk ke Ru-
mah Sakit Wangaya. "Ke
depannya kami akan terus
tingkatkan pelayanan tidak
hanya sebatas lansia melain-
kan seluruh masyarakat,"
uJarnya.

Salah seorang lansia Yoga
Yana (66) asal Desa Kerta-

langu mengatakan, inovasi
pelayanan yang dilakukan
Pemerintah Kota Denpasar
seperti kesehatan sangat ba-
gus sekali. "Para lansia kem-
bali seperti anak-anak. Untuk
itu dibutuhkan pelayanan
yang baik," ujarnya. Kota
Denpasar telah memberikan
pelayanan tersebut, sehingga
para lansia merasa nyaman.
(ad2506)

RUJUKAN ONLINE - WaIi Koto Denposar IB Roi Dhar-
mawijaya Mantro menyerahkan eecara simbolie rujukan
online kepad.a salah aeorang pe$ien lansia,
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