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Yus Priyatna Adryanto

BERTUGAS sebagai Plt Direktur RSU dr H 
Koesnadi Bondowoso, jangan heran jika 
aktivitas Dr Yus Priyatna Adryanto SpP makin 
sibuk setiap harinya. Selain menjabat sebagai 
pelaksana tugas direktur, dirinya juga tetap 
bertugas di Poli Spesialis Paru di rumah sakit 
yang sama. Tak hanya itu, Yus juga masih 
melakukan visite ke pasien rawat inap setiap 
hari. Kemudian, setelah selesai mengurus 
pasien, dia kembali ke ruangan direktur untuk 
menyelesaikan pekerjaan administrasi dan 
mengurus RSU dr H Koesnadi Bondowoso.

Meski harus mengatur waktunya dengan 
strategis, prestasinya selama berkarir di RSU 
dr H Koesnadi Bondowoso cukup moncer. Rumah 
sakit yang berada di Jalan Kapten Piere Tendean 
3 Bondowoso ini sukses meraih akreditasi 
paripurna. Dirinya juga sempat mendampingi 
Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin ke Jakarta 
untuk menerima sertifikat Akreditasi Paripurna 
dari Ketua Eksekutif Komite Akreditasi Rumah 
Sakit (KARS) DR dr Sutoto Mkes.

“Alhamdulilah, RSU dr H Koesnadi 
Bondowoso mendapatkan sertifikat Akreditasi 

Paripurna. Dan, Akreditasi Paripurna ini 
berlaku selama tiga tahun, yakni tahun 
2019 hingga 2022. Ini adalah kali kedua 
kami meraih Akreditasi Paripurna, setelah 
sebelumnya diperoleh tahun 2016 saat 
masih dipimpin dr Agus Suwardjito,” katanya.  

Dengan diraihnya predikat Akreditasi Paripurna, 
kata dia, maka masyarakat Bondowoso dan 
sekitarnya tidak perlu ragu untuk berobat ke 
RS terbesar di Bondowoso tersebut. Sebab, 
standar pelayanan, sarana dan prasarana, 
serta peralatan kesehatan sudah sesuai standar 

yang ditetapkan oleh KARS. RSU dr H Koesnadi 
Bondowoso juga memiliki dokter spesialis dan 
dokter umum serta dokter spesialis dan 
paramedis yang lengkap.

Tim KARS juga telah mendatangi manajemen 
RSU dr H Koesnadi Bondowoso untuk 
melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan 
penilaian terkait pelayanan yang telah 
dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada 
para pasien. Diharapkan, RSU dr H Koesnadi 
Bondowoso mampu memberikan pelayanan 
terbaik bagi para pasien.

Setiap tahun, KARS memang selalu 
melakukan verifikasi. Tujuannya agar kinerja 
RSU dr H Koesnadi Bondowoso tidak kendor 
alias selalu menjaga ritme kinerja untuk 
pelayanan yang baik kepada pasien dan 
keluarganya. Sebab, standar pelayanan 
yang diberikan kepada pasien harus selalu 
ditingkatkan. ”Setiap tahun, kami selalu 
dinilai oleh KARS. Ini sebuah kebijakan yang 
patut didukung, untuk perbaikan manajemen 
pihak RSU dr H Koesnadi Bondowoso,” 
pungkasnya. (eko/c2/lin)

FOTO-FOTO: GUGAH EKO/RADAR JEMBER, DR YUS PRIYATNA ADRYANTO SPP FOR RADAR JEMBER

MASYARAKAT Bondowoso 
tidak perlu susah payah men-
cari rumah sakit dengan fasi-
litas lengkap untuk memerik-
sa kesehatannya. Sebab, saat 
ini di Bondowoso sudah punya 
rumah sakit besar yang men-
jadi kebanggaan Bondowoso, 
yakni Direktur RSU dr H Koes-
nadi Bondowoso. 

RS ini sudah memiliki fasilitas 
yang sangat lengkap. Mulai 
dari dokter spesialis, dokter 
umum, paramedis, serta ber-
agam peralatan kesehatan 
yang canggih. Seperti dari CT 
Scan, Cath Lab, fluoroscopy, 
laboratorium mikrobiologi, 
bronchoscopy, endoscopy, 
USG 4D, panoramic, labora-
torium patologi anatomi, la-

boratorium klinik lengkap, 
laundry, dan CSSD. “Semua 
sudah tersedia di RS ini,” ujar 
dr Yus Priyatna Adryanto SpP.

Apalagi, lanjut dia, RSU dr H 
Koesnadi Bondowoso sudah 
dua kali menerima sertifikat 
Akreditasi Paripurna dari KARS. 
Ini menjadi ada jaminan bahwa 
pelayanan kesehatan di sini 
sudah sesuai dengan standar 
yang berlaku. ”Jadi, berobat 
ke rumah sakit di Jakarta den-
gan berobat ke RSU dr H Ko-
esnadi Bondowoso itu sama, 
baik dari segi pelayanan dari 
dokter hingga proses pengo-
batan,” katanya.

Namun begitu, kata dia, pi-
haknya akan terus mening-
katkan pelayanan kesehatan 

bagi pasien yang berobat di 
RS. Baik layanan untuk pasien 
umum maupun pasien BPJS. 
“Semua dilayani dengan baik. 
Dan kami berharap pasien dan 
keluarga puas dengan pelay-
anan RSU dr H Koesnadi Bon-
dowoso,” katanya.

Dirinya tak menampik bahwa 
setiap harinya pasien yang 
datang ke RSU dr H Koesnadi 
Bondowoso selalu membelud-
ak. Mereka tidak hanya warga 
dari Bondowoso, namun juga 
dari luar kota seperti Situbon-
do. Salah satu yang paling 
banyak menjadi rujukan ada-
lah Poli Hemodialisa. “Di ru-
angan HD atau hemodialisa 
penuh setiap harinya,” katanya.

Selain pasien gagal ginjal, 

pasien kanker payudara juga 
banyak datang ke RSU dr H 
Koesnadi Bondowoso untuk 
melakukan pengobatan atau 
kemoterapi di Poli Kanker. Tidak 
hanya pasien umum, tetapi 
juga pasien BPJS. “Kami men-
angani pasien kanker dengan 
sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Tak hanya pengobatan, pi-
haknya juga mengutamakan 
pencegahan penyakit. Di ta-
hap ini, ayah dari tiga putri 
ini menganjurkan masyarakat 
untuk rajin berolahraga serta 
rajin beribadah. “Dengan ra-
jin berdoa atau beribadah, 
pikiran menjadi tenang. Dan 
dengan olahraga rutin, maka 
tubuh menjadi sehat,” pung-
kasnya. (eko/c2/lin)

Tak Jauh Beda dengan Jakarta
Nama:

dr Yus Priyatna Adryanto SpP

Tempat Tanggal Lahir:
Surabaya 2 Oktober 1977

Alamat:
Jalan Koncer Kidul, Koncer, Bondowoso

Istri:
Zakiyah Hadi

Anak:
Mikayla Zahra Adrian

Queenzha Ghasany Aqila Adrian
Azkadina Nasneen Adrian

Riwayat Pendidikan:
SDN Percobaan 2 Yogyakarta

SMPN 5 Yogyakarta
SMAN 5 Surabaya

S-1 Kedokteran Umum Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Pendidikan Spesialis Paru Universitas Airlangga Surabaya

Pekerjaan:
Dokter Pertama RSU dr H Koesnadi Bondowoso (2006 – sekarang)

Dokter Spesialis Paru RSU dr H Koesnadi Bondowoso (2014 – sekarang)
Plt Direktur RSU dr H Koesnadi Bondowoso (Mei 2019 – sekarang)


