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A. PENGANTAR 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Namun banyak 

orang dalam hidupnya tidak berminat untuk melakukan kegiatan yang dapat menjaga dan 

meningkatkan kesehatannya. Dengan berbagai macam kesibukan, membuat setiap individu 

tidak menyadari kondisi kesehatan dirinya. Oleh sebab itu, dibutukan sebuah media yang 

dapat menjadi teman bagi memonitoring kesehatan manusia. 

Kesehatan merupakan hal yang berharga. Semakin berkembangnya dunia teknologi 

dan kemudahan akses internet, fenomena  masyarakat yang tiba-tiba jatuh sakit dikarenakan 

akumulasi ketidaksehatan dan ketidaktahuan masyarakat atas penyakit yang dideritanya 

dapat diatasi. Internet of Things (IoT) menjadikan objek pintar sebagai blok bangunan utama 

dalam pengembangan kerangka kerja cerdas dunia maya. IoT memiliki berbagai domain 

aplikasi. Domain Iot ini dalam dunia kesehtan termasuk didalamnya meliputi konsultasi 

kesehatan, diskusi dengan tenaga professional, informasi fasilitas kesehatan, edukasi 

kesehatan, serta layanan kesehatan yang lainnya. Revolusi IoT mendesain ulang perawatan 

kesehatan modern dengan prospek teknologi, ekonomi, dan sosial yang menjanjikan. 

 

B. APA ITU APLIKASI MATUR DOKTER? 

Aplikasi Matur Dokter merupakan portal dinas kesehatan Kabupaten Klaten. Aplikasi 

ini merupakan inovasi bidang kesehatan yang dihadirkan pemerintah setempat untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat kabupaten klaten yang berkaitan dengan dunia kesehatan. 

Aplikasi ini berbasis android, mudah digunakan, tersedia di Google Playstore, gratis, dan bisa 

diakses oleh seluruh masyarakat kabupaten setempat. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi 

perpanjangan masyarakat dalam kemudahan mengakses fasilitas ataupun layanan kesehatan. 

Kehadiran aplikasi Matur Dokter ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam 

mewujudkan smart health di daerah masing-masing. Tujuannya adalah berawal dari 

pengaplikasian arsitektur bisa mewujudkan smarthealth menuju smart people. 

 

 

 



2 
 

C. CARA DOWNLOAD APLIKASI MATUR DOKTER? 

Cara mendownload / mengunduh aplikasi Matur Dokter ini cukup mudah dilakukan. 

Pasalnya user tinggal masuk ke Google Playstore yang kemudian melakukan pencarian 

dengan kata kunci “Matur Dokter Klaten”.  Google Playstore akan menampilkan aplikasi terkait 

dan user tinggal klik download untuk mengunduh aplikasi. 

 

Gambar: Tampilan Aplikasi Matur Dokter Klaten pada Google Playstore 

 

D. LOGIN 

Setelah aplikasi Matur Dokter Klaten user install, langkah selanjutnya adalah login 

pada aplikasi tersebut. Caranya klik fitur “Masuk” pada aplikasi tersebut yang berada di pojok 

kanan atas (  ). Setelah itu user akan otomatis 

dialihkan ke halaman pendaftaran. Isi halaman pendaftaran tersebut sesuai kartu tanda 

penduduk (KTP) user. Setelah kolom isian pendaftara terisi semua silahkan checklist ( √ ) pada 

kolom “dengan memilih tombol daftar saya bersedia mengikuti syarat dan ketentuan aplikasi”. 

Terakhir klik “Daftar” untuk mendaftarkan akun user pada aplikasi tersebut. 
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Gambar: Halaman pendaftaran aplikasi Matur Dokter Klaten 

Setelah memiliki akun, user baru bisa melakukan “Login” pada aplikasi. Dengan: 

 

Username  : sesuai alamat email yang digunakan untuk mendaftar 

Password  : sesuai yang telah dibuat user pada saat melakukan pendaftaran. 
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Gambar   : Halaman Login 

Keterangan  : user juga bisa melakukan login dengan klik “Sign In” agar terhubung 

pada akun Google yang user miliki. 

 

E. BERANDA 

Halaman beranda adalah halaman awal yang dapat diakses oleh user. Halaman 

beranda berisi tampilan fitur-fitur yang dapat user akses setelah memiliki akun Matur Dokter. 

Halaman beranda juga menyediakan informasi dan edukasi kesehatan yang dapat diakses 

user secara bebas. Layanan informasi dan edukasi tersebut berada pada bagia paling bawah 

setelah ikon-ikon fitur aplikasi. 
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Gambar: Halaman beranda 

 

F. PROFIL 

Fitur profil merupakan layanan yang menyediakan informasi terkait user. Data profil 

akan sesuai dengan data yang diisikan user saat melakukan pendaftaran atau sama dengan 

sesuai akun GMAIL yang digunakan untuk pendaftaran. 
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Gambar: Contoh halaman profil 

 

G. MENU 

Menu pada aplikasi Matur Dokter sangat beragam, meliputi: Chat Matur Dokter, Telepon, 

Chat Admin WhatsApp, Pesan Ambulans, Info SPGDT, Info Fasilitas Kesehatan, Berita, Tips 

Kesehatan, Forum Diskusi, SOS, dan Logout. 
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1. CHAT MATUR DOKTER 

Menu Chat Matur Dokter merupakan layanan interaktif yang disediakan aplikasi 

untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan user. Melalui menu ini 

user dapat bertanya apapun terkait informasi yang sesuai dengan kondisi user. 

Menu-menu ini seolah menghadirkan dokter dalam bentuk virtual sehingga user bisa 

bediskusi tentang kondisi kesehatan user. 

 

 

Gambar: Manu Chat Matur Dokter 
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2. TELEPON 

Menu Telepon adalah layanan yang memungkinkan user melakukan panggilan 

pribadi kepada admin Matur Dokter. Melalui menu ini user dapat mendapatkan 

informasi secara lebih cepat untuk kebutuhan user. Sebelum menggunakan 

menu Telepon ini, pastikan user memiliki pulsa yang cukup. 

 

Gambar: Tampilan menu Telepon 
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3. CHAT ADMIN WHATSAPP 

Menu Chat Admin WhastApp adalah layanan yang ada sesuai dengan kebiasaan 

user era ini. Kebiasaan ini seperti penggunaan media sosial berupa aplikasi 

WhatsApp untuk sailing bertukar informasi. Melaui menu Chat Admin 

WhastApp, Matur Dokter hadir dengan tujuan menjadi lebih dekat dengan user. 

 

 

Gambar: Tampilan menu Chat Admin WhatsApp 
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4. PESAN AMBULANS 

Menu Pesan Ambulan merupakan layanan yang bisa diakses untuk memenuhi 

kebutuhan user. Kebutuhan ini seperti: ambulan jenaah, ambulan transport, 

ambulan umum, dan ambulan lengkap. Ambulan merupakan layanan 

kesehatan yang mudah diakses, hingga penerlibatan ambulan dalam memeberikan 

pertolongan pertama pada pasien yang mengalami kondisi kegawatdarurataun. 

Kegawatdaruratan ini seperti korban kecelakaan yang sering terjadi dalam lalu lintas 

perjalanan. 

 

Setelah mengisi jenis ambulan, kebutuhan ambulan, 

dan alamat tujuan ambulan, maka aplikasi akan 

memberikan notifikasi pada user. Notifikasi ini berisi 

Apa kamuy akin memanggil ambulans? Jika user 

menjawab “Ya”, maka aplikasi akan segera 

memberikan informasi tersebut kepada driver 

ambulan. Setelah informasi diterima driver, maka 

driver akan segera menghubungi user untuk 

diberikan tindak lanjut. Tindak lanjut ini seperti 

menghubungi user untuk melakukan penjemputan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Tampilan Menu Pesan Ambulans 
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5. INFO SPGDT 

Info Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dalah informasi fasilitas 

kesehatan yang berkaitan dengan kejadian kegawatdaruratan di area Klaten. Informasi 

fasilitas kesehatan ini meliputi kapasitas rumah sakit, lokasi terdekat rumah sakit, hingga 

tracking ambulan. 

 

Gambar: Informasi SPGDT 

 



12 
 

6. INFO FASILITAS KESEHATAN 

Info fasilitas kesehatan merupakan menu yang menampilkan informasi fasilitas kesehatan 

secara lebih lengkap dan detil. Informasi ini meliputi: ambulans, dokter, puskesmas, klinik, 

apotek, rumah sakit, dan stok darah. 

 

Gambar: Tampilan rinci menu Info Fasilitas Kesehatan 

 

a. Ambulans 

Menampilkan informasi detil ambulan yang beroperasi aktif di Kabupaten Klaten. 

               

          
Gambar: Daftar Ambulan Gambar: Detil Ambulan Gambar:Lokasi Ambulan 
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b. Dokter 

Menampilkan informasi dokter aktif yang berada di Kabupaten Klaten 

   

 

c. Puskesmas 

Menampilkan informasi puskesmas aktif yang berada di Kabupaten Klaten. 

• Gambar berlum tersedia 

 

d. Klinik 

Menampilkan informasi Klinik aktif yang berada di Kabupaten Klaten. 

     

 

Gambar: Daftar Dokter Gambar: Detil Dokter Gambar: Lokasi Dokter 

Gambar: Daftar Klinik Gambar: Detil Klinik Gambar: Lokasi Klinik 
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e. Apotek 

Menampilkan informasi Apotek aktif yang berada di Kabupaten Klaten. 

   

 

 

f. Rumah Sakit 

Menampilkan informasi rumah sakit aktif yang berada di Kabupaten Klaten. 

   

 

Gambar: Daftar Apotek Gambar: Detil Apotek Gambar: Lokasi Apotek 

Gambar: Daftar RS Gambar: Detil RS Gambar: Lokasi RS 
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g. Stok darah 

Menampilkan informasi stok darah yang berada di Kabupaten Klaten. 

 

Gambar: Informasi stok darah di Kabupaten Klaten 
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7. BERITA 

Menu berita berisi informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Berita ini bisa yang 

terjadi di tingkatan lokal, regional, hingga nasional. 

 

 

Gambar: Tapilan menu Berita 
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8. TIPS KESEHATAN 

 Menu tips kesehatan berisi terkait tips hidup sehat. Informasi ini umumnya 

berisi tips-tips untuk selalu menjadi sehat dalam kehidupan sehari-hari. Baik 

dalam kehidupan rumah tangga, kantor, ataupun lingkungan sekitar. 

 

 

Gambar: Tampilan menu Tips Kesehatan 
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9. FORUM DISKUSI 

 Menu Forum Diskusi berisi tentang diskusi kesehatan yang bisa diakses oleh 

semua masyarakat Klaten. Forum-forum diksui ini berjumlah banyak dan 

tematik (memiliki tema tertentu). Selain interaktif, dalam menu ini user akan 

dibersamai pakar kesehatan yang menjadi bagian dari Aplikasi Matur Dokter. Sehingga 

kebutuhan user akan informasi mengenai tema terkait akan bisa langsung diakomodasi oleh 

tim Matur Dokter. Terkahir, user juga dapat menambah tema diskusi sesuai kebutuhan user 

selain mengikuti diskusi-diskusi yang sudah ada. 

 

    

  

 

10. SOS 

Save  Our Souls (SOS) merupakan istilah bahasa inggris yang bisa berarti 

“Selamatkan Jiwa Kami”. Itilah SOS dalam konteks Indonesia berkaitan 

dengan kegawatdaruratan yang bersifat “SEGERA” atau “PRIORITAS”. 

Gambar: Daftar Diskusi Gambar: Menambah Tema 

Diskusi 

Gambar: Tampilan Diskusi 
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Tombol SOS HANYA boleh ditekan jika user sedang mengalami hal-hal yang bersifar darurat. 

Misalnya adalah: kecelakaan, sakit kronis, ataupun ibu hamil yang tiba-tiba akan melahirkan. 

SOS diciptakan agar bisa menyampaikan isyarat bahaya atau darurat secepat mungkin. Hanya 

dengan tanda atau satu kata saja bisa diketahui bahwa seseorang atau lebih sedang dalam 

keadaan bahaya dan butuh pertolongan. 

 

Setelah menekan tombol SOS maka aplikasi akan 

memberikan peringatan yang berisi: “Apakah kamuy 

akin ingin memanggil bantuan darurat?”. jika user 

memilih “YA” maka sirine yang berada di dinas 

kesehatan akan berbunyi dan memberikan isyarat 

darurat. admin Matur Dokter akan segera 

menghubungi user pemanggil untuk konfirmasi 

kejadian, meminta gambar kejadian, serta segera 

mengirimkan bantuan darurat ke lokasi kejadian. 

 

 

 

Gambar: Tampilan menu SOS. 

 

 

11. LOGOUT 

Logout berarti keluar aplikasi. Jika user ingin keluar dari Aplikasi Matur Dokter caranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Tekan tombol ”PROFIL” yang berada dibagian kanan bawah 

b. Pilih tombol “KELUAR” untuk keluar dari Aplikasi Matur Dokter. 

 

 


