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BAB 1 
RINGKASAN EKSEKUTIF 

 Ketika seseorang mengalami serangan jantung, maka 20 menit berikutnya menjadi sangat 
penting bagi keberlangsungan hidupnya! Jika penderita terlambat ditangani, maka akan menjadi 
fatal dan dapat mengakibatkan kematian karena komplikasi akibat serangan jantung tersebut 
seperti gagal jantung, aritmia, syok kardiogenik, jantung ruptur/retak. Pasien yang menderita 
serangan jantung yang disertai komplikasi sering kali meninggal dunia sebelum mereka sampai di 
rumah sakit.  1

 Ketika seseorang terkena stroke, maka 4-5 jam setelah mengalami serangan stroke adalah 
waktu emas (golden time) untuk segera dilakukan penanganan sebelum pasien mengalami 
kecacatan permanen atau bahkan kematian. Seseorang yang terkena serangan stroke iskemik 
sebanyak 20% meninggal. Sedangkan orang yang terkena stroke hemoragik lebih tinggi resiko 
meninggalnya, yaitu 50%.  2

 Kedua contoh di atas adalah sebagian dari beberapa serangan penyakit yang membutuhkan 
penanganan medis darurat. Sayangnya keterlambatan ini menjadi penyumbang terbesar gagalnya 
pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa penderita. Keterlambatan ini sering kali menjadi 
penyebab meninggalnya penderita atau terjadinya kecacatan permanen. 

 Dalam Proposal Bisnis ini ditawarkan solusi transportasi medis untuk pertolongan pertama 
pasien yang mengalami serangan penyakit berbahaya sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
kemungkinan hidup pasien bahkan sembuh total dari sakitnya. 

 Pengertian Serangan Jantung, https://www.alodokter.com/serangan-jantung 1

 Mengenal Stroke, Serangan Otak yang Tiba-tiba Melumpuhkan, https://biz.kompas.com/read/2016/09/06/080000828/2

Mengenal.Stroke.Serangan.Otak.yang.Tiba-Tiba.Melumpuhkan
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BAB 2 
PERMASALAHAN & TUJUAN BISNIS 

I. Permasalahan Pelanggan 
 Di era modern sekarang ini masyarakat memiliki kecenderungan memiliki mobilitas yang 
sangat tinggi. Demikian pula dengan gaya hidup dan pola makan yang semakin berubah. Gaya 
hidup modern ini memiliki konsekuensi tinggi pada kesehatan individu. Sekarang ini semakin 
banyak orang yang memiliki masalah dengan kesehatannya akibat gaya hidup modern dengan gaya 
hidup yang tidak teratur, kurang bergerak (olah raga), pola makan yang salah dan abai terhadap 
kesehatan. 

 Semakin banyak orang yang mengalami serangan jantung koroner dan stroke akibat gaya 
hidup dan pola makan yang tidak sehat. Kedua penyakit ini adalah sebagian contoh dari penyakit 
berbahaya yang harus segera ditangani. Karena jika tidak, maka resikonya adalah kecacatan 
permanen atau bahkan kehilangan nyawa. 

 Dua puluh menit pertama setelah terjadi serangan jantung penderita harus segera ditolong. 
Dalam rentang waktu ini pertolongan pertama menjadi sangat berarti dalam penentuan 
keberlangsungan hidup seseorang. Karena jika terlambat, maka akan terjadi komplikasi yang 
berakibat fatal yang dapat mengakibatkan penderita kehilangan nyawa. 

 Empat jam pertama setelah terjadi serangan stroke adalah sebuah waktu emas (golden 
time) bagi penderita untuk mendapatkan pertolongan medis yang tepat. Jika terlambat, maka 
penderita akan mengalami kecacatan permanen atau bahkan meninggal. 

 Di sisi lain, untuk mendapatkan pertolongan pertama ini bukanlah hal yang mudah. 
Memanggil ambulance adalah salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi cara 
ini bukan tanpa kendala. Sebut saja kendala pemanggilan ambulance yang sering kali sulit: 
sulitnya memanggil ambulance yang posisinya terdekat dengan pasien sehingga dapat segera 
datang; memanggil ambulance dengan peralatan pendukung hidup yang memadai; sehingga acap 
kali ambulance yang datang tidak sesuai atau terlambat datang yang mengakibatkan gagalnya 
pertolongan pertama pada penderita. 

 Mengamati bahwa waktu emas dalam pertolongan pertama bagi penderita ini sangat 
penting, maka kami mengajukan proposal Transmedis yang akan membantu penderita dalam 
memanggil ambulance sehingga diharapkan dapat cepat datang, segera melakukan pertolongan 
pertama dengan alat pendukung hidup yang memadai dan mengantar penderita ke Rumah Sakit 
untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. 
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II.  Permasalahan Bisnis 
 Dalam membantu penderita untuk mendapatkan pertolongan pertama, kami menemukan 
beberapa permasalahan bisnis yang sekiranya dapat diatasi dengan Transmedis. 

1. Sulitnya penderita dalam memanggil ambulance.  
Tidak mudah bagi penderita (atau keluarganya) untuk mengetahui Rumah Sakit terdekat 
sebagai penyedia ambulance yang siaga untuk menjemputnya atau melakukan pertolongan 
pertama. Apalagi jika penderita sedang melakukan perjalanan di daerah yang tidak begitu 
dikuasainya. 

2. Kesulitan memanggil ambulance yang memiliki posisi dalam radius terdekat 
dengan penderita.  
Seringkali penderita atau keluarganya salah memanggil ambulance yang ternyata sangat jauh 
dari posisinya. Padahal bisa jadi ada ambulance dari RS lain yang lebih dekat dengan posisinya. 

3. Peralatan pendukung hidup, obat dan alat kesehatan, dan tenaga medis yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan penderita.  
Penderita serangan jantung harus ditangani dengan peralatan pendukung hidup yang spesifik, 
misalnya seperti defibrilator, alat bantu pernafasan, obat-obatan yang sesuai dan tenaga medis 
yang terlatih. Karena jika tidak sesuai, maka pertolongan pertama tidak dapat dilakukan 
dengan baik. 

4. Sering kali Ambulance tidak didukung tenaga paramedis yang sesuai.  
Untuk kasus berbahaya atau darurat seperti kecelakaan, mungkin dibutuhkan dokter yang 
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat baik untuk membantu dalam pertolongan 
pertama. 

5. Seringkali terjadi kesalahan identifikasi kasus pemanggilan ambulance.  
Pemanggilan ambulance harus disertai informasi yang tepat sehingga dapat dipersiapkan 
segala hal yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama. Misalnya untuk kasus jantung, stroke, 
melahirkan, kecelakaan, dll, tentu memerlukan peralatan, tenaga paramedis, obat-obatan dan 
alkes yang berbeda. 

6. Penentuan kebutuhan evakuasi sejak awal.  
Jika penderita berada dalam lokasi atau posisi yang sulit, atau dibutuhkan pemindahan ke 
Rumah Sakit yang lebih memadai yang lebih jauh, maka dibutuhkan proses evakuasi. Untuk 
proses evakuasi ini diperlukan koordinasi dengan banyak pihak, misalnya ambulance, 
helikopter/pesawat, paramedis dan dokter, dan RS. Supaya respons yang diberikan sesuai, 
maka informasi kebutuhan evakuasi ini harus dapat diberikan sejak awal. 
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III. Tujuan Bisnis 
 Dalam proposal ini diajukan sebuah model bisnis baru untuk mengelola dan meng-
koordinasi ambulance, paramedis, RS dan pihak-pihak terkait sebagai pertolongan pertama dan 
evakuasi yang cepat, tepat dan handal sehingga diharapkan dapat membantu penderita dan 
dapat menyelamatkan hidupnya. 

1. Cepat 

a. Dengan aplikasi di smartphone-nya, penderita (atau keluarga) dapat segera melakukan 
pemanggilan ambulance dan menentukan kasus pemanggilannya hanya dengan beberapa 
langkah yang mudah. 

b. Sistem Transmedis akan berusaha menemukan ambulance yang memiliki peralatan 
pendukung hidup dan tenaga paramedis yang sesuai yang posisinya terdekat dengan 
penderita. Proses penemuan ini harus cepat. Dan jika tidak ditemukan di radius terdekat, 
maka sistem Transmedis harus dengan cepat menemukan ambulance yang tepat di radius 
yang lebih luas. 

c. Sistem Transmedis akan memberikan koordinat penderita ke aplikasi ambulance sehingga 
pengemudi mendapatkan informasi posisi penderita secara akurat dan akan dipandu oleh 
peta Google untuk mendapatkan rute tercepat. Sehingga diharapkan pertolongan pertama 
dapat segera diberikan ke penderita. 

d. Jika diperlukan proses evakuasi, maka akan dengan cepat dikoordinasikan dengan pihak-
pihak terkait, misalnya Basarnas, Polisi, Bandara, Otoritas Daerah, dll. 

2. Tepat 

a. Sistem Transmedis secara tepat akan menentukan kebutuhan ambulance, peralatan/obat, 
dan tenaga paramedis yang sesuai dengan kasus si penderita. 

b. Sistem Transmedis akan mendapatkan posisi penderita secara tepat dari GPS yang ada di 
smartphone-nya.  

c. Sistem Transmedis akan memberikan koordinat posisi penderita ke ambulance sehingga 
ambulance dapat menuju ke lokasi penderita dengan tepat dan cepat. 

d. Sistem Transmedis akan mencatat pergerakan ambulance dan penderita secara tepat untuk 
keperluaan penelusuran (tracking). 

3. Handal 

a. Transmedis akan menyediakan aplikasi untuk masyarakat dengan kemudahan cara pakai 
dan dapat diandalkan. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu masyarakat jika ada 
masalah dengan kesehatannya yang membutuhkan pertolongan dari ambulance dan tenaga 
medis. 

b. Transmedis akan menyediakan aplikasi untuk RS dan ambulance dengan kemudahan cara 
pakai dan dapat diandalkan. Sistem Transmedis akan siaga 24x7 dengan SLA (service level 
agreement) di atas 90%. 

ALE Hackathon 2018 Transmedis Halaman  / 5 26



c. Transmedis akan menyediakan server back end yang handal untuk menopang jalannya 
bisnis ini. Diharapkan akan banyak nyawa yang dapat diselamatkan dengan kehandalan 
proses bisnis Transmedis ini. 

d. Transmedis akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan 
pertolongan pertama yang cepat dan handal. Transmedis akan bekerja sama dengan: 
Rumah Sakit, Penyedia Ambulance, Kepolisian, Basarnas, Otoritas Bandara, Maskapai 
Penerbangan, Otoritas Daerah terkait, dll. 
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BAB 3 
TARGET PASAR 

I. Analisis Pasar 
 Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dewasa ini, ditunjang oleh gaya hidup 
modern dan tingkat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, sedikit banyak menyumbangkan 
permasalahan baru di dalam masyarakat dalam hal kesehatan. Di dalam budaya modern ini 
semakin banyak masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat seperti meningkatnya kasus 
serangan jantung koroner, stroke, dan lain-lain sebagai akibat dari gaya hidup modern, pola 
makan yang kurang sehat dan gaya hidup yang cenderung kurang gerak dan olah raga. 

 Masyarakat modern ini memiliki resiko sakit jantung dan stroke yang tinggi di samping 
penyakit degeneratif lain seperti diabetes, obesitas, dan lain-lain. Masyarakat modern yang 
memiliki resiko tinggi ini menjadi target pasar yang baik bagi Transmedis. 

 Apalagi ditunjang dengan semakin familiarnya masyarakat dengan teknologi tinggi seperti 
smartphone. Transmedis yang dibangun dengan teknologi bergerak dapat melakukan penetrasi 
untuk masyarakat modern yang melek teknologi ini. 

 Selain itu Transmedis akan menggiatkan edukasi masalah kesehatan dan gaya hidup sehat 
sehingga diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya. 

II. Target Pasar 
 Transmedis memiliki target pasar yang spesifik, yaitu masyarakat yang sedang 
membutuhkan pertolongan medis di tempat mau pun yang membutuhkan sarana transportasi 
untuk pengantaran ke Rumah Sakit. Namun transportasi ini sangat spesifik karena membutuhkan 
peralatan pendukung kehidupan disertai tenaga paramedis yang terlatih. Di samping tentu saja 
harus cepat sehingga diharapkan jiwa penderita dapat tertolong. 

 Berikut adalah penjabaran target pasar Transmedis: 

1. Masyarakat yang mengalami serangan penyakit mendadak yang membutuhkan pertolongan 
medis segera, misalnya serangan jantung koroner, stroke, digigit ular, dan lain-lain. 

2. Masyarakat yang mengalami kecelakaan, baik di jalan raya mau pun di rumah. 

3. Masyarakat yang menjadi korban kriminalitas sehingga terjadi cedera atau kehilangan nyawa. 

4. Masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulance, misalnya ibu yang akan melahirkan, 
geriatri, orang yang mengalami kelumpuhan, dan lain-lain. 

5. Masyarakat yang membutuhkan proses evakuasi, misalnya karena tempat tinggalnya terpencil 
atau sulit mendapatkan transportasi. 
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III. Pemangku Kepentingan Terkait 
 Dalam menjalankan bisnis ini Transmedis memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak 
berikut ini: 

1. Rumah Sakit sebagai penyedia layanan kesehatan dan ambulance. Ambulance dan tenaga 
paramedis adalah pertolongan pertama terhadap penderita. Sedangkan Rumah Sakit adalah 
pelayanan medis advance. 

2. Penyedia Layanan Ambulance Swasta. 

3. Pemerintah Daerah selaku penyedia layanan ambulance milik pemerintah. 

4. Kepolisian, jika terjadi tindak kriminal terhadap masyarakat atau kecelakaan. 

5. Dinas Perhubungan atau Patroli Jalan Raya yang akan membantu membuka jalan pada kasus 
keadaan gawat darurat. 

6. Otoritas Bandara, jika dibutuhkan evakuasi ke lain daerah melalui udara. 

7. Maskapai Penerbangan, jika dibutuhkan evakuasi ke lain daerah dengan menggunakan 
pesawat. 

8. Penyedia Layanan Evakuasi, sebagai koordinator evakuasi jika dibutuhkan evakuasi ke lain 
daerah menggunakan Air Ambulance (helikopter) atau pesawat. 

9. Basarnas, jika terjadi bencana yang membutuhkan pencarian dan pertolongan. 
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BAB 4 
MODEL BISNIS 

I. Business Model Canvas 

II. Value Propositions 

 Transmedis akan menyediakan pertolongan pertama dan transportasi medis dengan cepat 
dan tepat. Berikut adalah penjabarannya. 

1. Pertolongan medis yang cepat dan tepat. Transmedis dapat menemukan ambulance yang 
terdekat posisinya dengan penderita sehingga ambulance dapat segera datang. Selain itu 
ambulance yang datang memiliki peralatan yang tepat sesuai kasus yang diderita oleh pasien. 
Ambulance dapat segera datang karena telah mendapatkan koordinat posisi penderita. 

2. Ambulance dilengkapi tenaga paramedis dan peralatan penunjang kehidupan yang tepat 
sehingga diharapkan dapat menolong nyawa penderita. 

3. Jika penderita membutuhkan evakuasi via udara, misalnya ketika penderita ada di daerah 
terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Transmedis akan melakukan koordinasi 
untuk proses evakuasi. Koordinasi dilakukan dengan otoritas bandara, maskapai penerbangan, 
basarnas, otoritas daerah, dll. 

4. Dalam hal terjadi bencana terhadap masyarakat, maka Transmedis akan melakukan koordinasi 
dengan Basarnas, Kepolisian, Otoritas Daerah, dll. Sehingga diharapkan dapat menolong jiwa 
masyarakat. 

5. Jika masyarakat ingin berobat ke luar daerah/negeri, maka Transmedis akan melakukan 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 

Key Partners 
1. RS 
2. Provider Ambulance 
Swasta  
3. Ambulance Pemda 
4. Dirlantas/PJR 
5. Polisi  
6. Otoritas Bandara 
7. Maskapai 
8. Provider Evakuasi 
9. Basarnas 
 
 

Key Activities 
1. Tracking Ambulance 
2. Deteksi lokasi pasien 
3. Mengelola order  
4. Koordinasi pihak terkait

Value Propositions 
1. Pertolongan medis yg 
cepat dan tepat. 
2. Transportasi medis dgn 
tenaga paramedis terlatih. 
3. Evakuasi dgn jalur udara. 
4. Bantuan Basarnas, 
Kepolisian, PJR. 
5. Koordinasi utk berobat ke 
luar daerah/negeri.

Customer Relationship 
1. Aplikasi Transmedis. 
2. Customer Service/
helpdesk (telepon, email, 
chat).

Customer Segments 
1. Orang yg mengalami 
serangan sakit mendadak. 
2. Orang yg mengalami 
kecelakaan. 
3. Orang korban 
kriminalitas. 
4. Orang yg membutuhkan 
transportasi ambulance. 
5. Orang yg membutuhkan 
evakuasi. 
6. Orang yg membutuhkan 
transportasi medis ke luar 
daerah/negeri.

Key Resources 
1. Ambulance.  
2. Tenaga Paramedis. 
3. Sistem Informasi 
Management yg prima.

Channels 
1. Website. 
2. Direct (telepon, sms, 
whatsapp, email). 
3. Iklan (TV, Radio, media 
digital, dll).

Cost Structure 
1. Sistem Informasi Manajemen. 
2. Infrastruktur (server, colocation, koneksi internet). 
3. Sumber daya manusia. 
4. Operational Expense. 
5. Promosi.

Revenue Streams 
1. Fee per transaksi. 
2. Penyewaan aplikasi ke provider ambulance. 
3. Penyewaan aplikasi ke RS. 
4. Pemasangan iklan.
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III. Customer Segments 
 Berikut adalah penjelasan atas segment pelanggan/pengguna layanan Transmedis: 

1. Orang yang mengalami serangan sakit mendadak, seperti misalnya serangan jantung koroner, 
stroke, digigit ular, dll. 

2. Orang yang mengalami kecelakaan, baik di jalan raya, di rumah atau di alam. 

3. Orang yang menjadi korban tindak kriminalitas sehingga mengalami cidera atau kehilangan 
jiwa. 

4. Orang yang membutuhkan transportasi ambulance ke Rumah Sakit, misalnya ibu yang akan 
melahirkan, pasien geriatri, penderita kelumpuhan, dll. 

5. Orang yang membutuhkan evakuasi, misalnya karena di daerah terpencil atau sulit dijangkau 
transportasi atau terjebak di situasi dan kondisi yang sulit. 

6. Orang yang membutuhkan transportasi medis untuk berobat ke luar daerah atau luar negeri. 

IV. Customer Relationship 
 Dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan pelanggan, Transmedis menggunakan 
beberapa kanal berikut ini: 

1. Aplikasi Transmedis. Aplikasi yang di-install di smartphone pengguna ini memiliki fitur untuk 
berkomunikasi dengan pelanggan; status koordinasi dengan pihak-pihak terkait; status 
penjemputan; penyediaan nomor-nomor penting untuk komunikasi langsung; dll. 

2. Customer Service. Dilakukan komunikasi langsung dengan pengguna yang akan memandu 
pengguna untuk hal-hal terkait medis, prosedur penanganan, prosedur pelayanan, pertolongan 
pertama, dll. 

3. Helpdesk. Jika pengguna mengalami masalah teknis, maka pengguna bisa menghubungi 
helpdesk untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

V. Distribution Channels 

 Transmedis adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi tinggi untuk mengelola dan 
mengkoordinasi semua pihak terkait untuk pelayanan transportasi medis bagi masyarakat. 
Transmedis dapat menggunakan channel berikut ini untuk memberikan informasi ketersediaan 
layanan Transmedis bagi masyarakat: 

1. Website. Transmedis akan menyediakan website untuk informasi layanan yang diberikan 
kepada masyarakat. 

2. Komunikasi langsung (direct) melalui telepon, sms, WhatsApp, Email, untuk memperkenalkan 
layanan Transmedis kepada masyarakat. Untuk komunikasi langsung ini ditargetkan untuk 
pengguna potensial, misalnya orang-orang yang memiliki resiko serangan jantung/stroke yang 
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tinggi. Atau untuk masyarakat menengah ke atas yang membutuhkan transportasi medis untuk 
berobat ke luar negeri. 

3. Iklan di TV, Radio atau media digital. Dapat memasang iklan di google dan facebook sehingga 
dapat menjangkau ke target market yang lebih luas dan tepat sasaran. 

VI. Key Partners 
 Dalam menjalankan bisnisnya, Transmedis bekerja sama dengan beberapa pihak terkait 
berikut ini sehingga Transmedis dapat berfokus pada sistem dan layanan kepada masyarakat. 

1. Rumah Sakit. Transmedis bekerja sama dengan Rumah Sakit selaku penyedia layanan medis 
meliputi perawatan, tindakan medis, pengobatan dan penyedia ambulance. 

2. Penyedia Ambulance Swasta. Transmedis bekerja sama dengan penyedia ambulance swasta 
untuk memperluas jangkauan layanan transmedis. 

3. Ambulance Pemerintah Daerah. Transmedis bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam 
penyediaan layanan ambulance bagi masyarakat. 

4. Dirlantas/Patroli Jalan Raya. Dalam keadaan darurat mungkin dibutuhkan pembuka jalan 
sehingga ambulance dapat melaju dengan cepat ke Rumah Sakit. 

5. Kepolisian. Dalam kasus tindak kriminal dengan pemberatan yang mengakibatkan masyarakat 
cidera atau kehilangan nyawa, maka Transmedis akan berkoordinasi dengan kepolisian. 

6. Otoritas Bandara. Dalam kasus evakuasi atau pengantaran berobat ke luar daerah/negeri, 
maka dibutuhkan koordinasi dengan otoritas bandara. Karena pasien yang menderita penyakit 
tertentu mungkin diperlukan prosedur khusus seperti karantina, dll. Koordinasi dilakukan 
dengan otoritas bandara asal dan tujuan. 

7. Maskapai Penerbangan. Untuk evakuasi via udara ke luar daerah/negeri, selain berkoordinasi 
dengan otoritas bandara, Transmedis perlu berkoordinasi dengan maskapai penerbangan. 

8. Provider Evakuasi. Jika sudah ada provider evakuasi untuk asal-tujuan tertentu, maka 
Transmedis akan bekerja sama dengan provider ini. 

9. Basarnas. Dalam hal terjadi bencana alam atau non-alam, maka Transmedis akan bekerja sama 
dengan Basarnas untuk mencari dan menolong masyarakat. 

VII. Key Activities 

 Dalam memberikan layanan transportasi medis kepada masyarakat, Transmedis berfokus 
pada aktivitas di bawah ini, dan mendelegasikan beberapa tugas kepada key partners. 

1. Pengelolaan Order. Transmedis akan mengelola order pelayanan/transportasi medis kepada 
masyarakat, meliputi: pengelolaan order, penanganan ambulance dan paramedis, untuk 
menuju Rumah Sakit. 
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2. Deteksi Lokasi Pasien. Aplikasi Transmedis akan otomatis mendeteksi lokasi pasien dan 
memberikan koordinat pasien ke ambulance yang terdekat. 

3. Tracking Posisi Ambulance. Aplikasi Transmedis di ambulance akan mendeteksi posisi 
ambulance sehingga dapat menjadi referensi pemanggilan ambulance oleh masyarakat. Oleh 
karenanya masyarakat dapat dijemput oleh ambulance yang terdekat dengan posisinya saat itu. 

4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Transmedis akan melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait sehingga layanan transportasi medis dapat berjalan dengan baik. Pihak-pihak 
terkait meliputi RS, Penyedia Ambulance Swasta/Pemda, Dirlantas/PJR, Kepolisian, Basarnas, 
Otoritas Bandara/Daerah, Maskapai Penerbangan, Provider Evakuasi. 

VIII. Key Resources 
 Berikut adalah sumber daya yang menjadi inti dari pelayanan Transmedis. Walau pun 
sumber daya di bawah ini dilakukan/disediakan oleh pihak ke-3, namun standarisasi mutu harus 
diterapkan dengan baik. 

1. Ambulance. Ambulance dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: 

a. Ambulance Medis dengan obat-obatan dan peralatan penunjang kehidupan. Ambulance 
jenis ini sangat diperlukan untuk pertolongan pertama pasien dengan keadaan gawat 
darurat seperti kecelakaan, serangan jantung, stroke, dll. Ambulance medis ini didukung 
oleh tenaga paramedis yang terampil. 

b. Ambulance Transport. Ambulance ini tidak memiliki obat-obatan atau peralatan penunjang 
kehidupan selengkap Ambulance Medis. 

c. Ambulance Jenazah. Ambulance jenis ini digunakan untuk transportasi jenazah. Tidak 
diperlukan obat/peralatan penunjang kehidupan dan tenaga paramedis. 

2. Tenaga Paramedis. Tenaga paramedis sangat dibutuhkan dalam transportasi pasien dengan 
kondisi gawat darurat untuk pertolongan pertama dan menjaga agar pasien dapat selamat 
sampai tiba di Rumah Sakit. 

3. Sistem Informasi Manajemen. Dalam operasionalnya, Transmedis harus didukung oleh Sistem 
Informasi Manajemen yang baik untuk mengelola pasien, order, dan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait. 

IX. Revenue Streams 

 Transmedis beroperasi dalam 2 arah, sebagai fasilitator bagi masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan transportasi medis dan evakuasi; di sisi lain sebagai market bagi 
penyedia layanan ambulance sehingga mereka akan mendapatkan order ambulance dari 
Transmedis. 

 Oleh karena itu Transmedis bisa memperoleh beberapa sisi pendapatan. Berikut adalah 
penjelasan lebih lanjut dari aliran pendapatan Transmedis: 

ALE Hackathon 2018 Transmedis Halaman  / 12 26



1. Transmedis akan mengutip biaya per transaksi yang dilakukan oleh pelanggan sebesar 10-20% 
dari nilai transaksi. 

2. Transmedis akan memperlakukan penyedia ambulance sebagai mitra. Mitra penyedia 
ambulance akan menyewa aplikasi Transmedis sehingga mitra dapat memperoleh order dari 
masyarakat. 

3. Transmedis akan memperlakukan Rumah Sakit sebagai mitra sehingga RS dapat memperoleh 
pasien dari Transmedis. Transmedis akan memperoleh fee atas perolehan pasien ke RS. RS 
juga dapat menyewa aplikasi Transmedis untuk memperoleh order ambulance dari 
masyarakat. 

4. Pemasangan Iklan. Transmedis menyediakan slot untuk iklan atau promosi di aplikasi 
Transmedis yang terpasang di smartphone masyarakat. Iklan ini misalnya iklan susu, iklan 
obat/vitamin/supplement, promo layanan RS, seminar, dan lain-lain. 

X. Cost Structure 

 Dalam menjalankan bisnisnya, Transmedis memiliki beberapa biaya-biaya. Berikut adalah 
biaya-biaya tersebut: 

1. Biaya Sistem Informasi Manajemen. Meliputi pengembangan sistem, pemeliharaan sistem, dll. 

2. Biaya Infrastruktur. Meliputi biaya hardware (server, backup/replikasi, jaringan lokal, UPS, 
komputer, printer, dll), datacenter, jaringan internet, dll. 

3. Biaya Sumber Daya Manusia. Meliputi gaji SDM. 

4. Operational Expenses. Meliputi biaya perjalanan dinas, biaya utility (listrik, air, dll), belanja 
kantor, dll. 

5. Biaya Promosi. Meliputi pemasangan iklan di TV, Radio, Media Internet. Juga akan dilakukan 
promosi off air seperti seminar, talk show, dan kegiatan-kegiatan marketing lainnya. 
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BAB 5 
FITUR, MOCKUP DAN DESKRIPSI PRODUK 

I. Rincian Fitur dan Layanan 
 Transmedis memposisikan diri sebagai fasilitator bagi para pihak. Di satu sisi adalah 
masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi kesehatan dan pertolongan pertama; di sisi 
kedua adalah para mitra penyelenggara layanan; dan sisi ketiga adalah para mitra koordinasi. 
Gambar 5.1 adalah gambaran dari model bisnis Transmedis. 

!  

Gambar 5.1. Diagram Relasi Transmedis 
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Berikut adalah daftar layanan yang diberikan oleh Transmedis bekerja sama dengan mitra provider 
dan mitra koordinasi : 

No Layanan Pelanggan Pihak Terkait

1 Ambulance Medis Pasien yg membutuhkan pertolongan 
pertama atau darurat dengan peralatan 
pendukung kehidupan dan tenaga 
paramedis. 
Contoh: serangan jantung, kecelakaan 
lalu lintas, korban kriminalitas, dll.

Ambulance, RS, Kepolisian, 
PJR, Paramedis.

2 Ambulance Transport Pasien yg hanya membutuhkan 
ambulance utk transportasi. Peralatan 
penunjang hidup jika dibutuhkan akan 
dilengkapi oleh RS.

Ambulance, RS, Paramedis.

3 Evakuasi Pasien di daerah terpencil yg sukar 
dijangkau oleh moda transportasi.

Ambulance, RS, Kepolisian, 
Otoritas Bandara, Maskapai, 
Paramedis, Basarnas.

4 Transport ke Luar 
Daerah/Negeri

Pasien yg membutuhkan transportasi 
utk berobat atau penanganan medis ke 
luar daerah/negeri.

Ambulance, RS, Otoritas 
Bandara, Maskapai, Paramedis.

5 Ambulance Jenazah Transportasi jenazah. Ambulance, RS, Kepolisian.
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II. Mockup Produk 
 Transmedis menyediakan beberapa aplikasi untuk para pihak sehingga pengelolaan dan 
koordinasi dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah aplikasi-aplikasi tersebut: 

1. Aplikasi Transmedis untuk masyarakat. Fungsinya untuk melakukan pemesanan ambulance 
dan mengetahui posisi ambulance terdekat dengannnya. Gambar 5.2 di bawah ini 
menampilkan desain dari tampilan aplikasi Transmedis utk masyarakat. 

!  

Gambar 5.2. Tampilan Desain Aplikasi Transmedis untuk Masyarakat 

2. Aplikasi Transmedis untuk ambulance. Fungsinya untuk tracking posisi ambulance sehingga 
dapat segera menerima pemesanan ambulance dari pasien. Posisi pasien dapat segera 
diketahui sehingga ambulance dapat segera menuju ke lokasi pasien. Gambar 5.3 di bawah ini 
adalah desain dari tampilan transmedis untuk ambulance. 

3. Website untuk informasi kepada masyarakat. Berisi informasi apa itu Transmedis, apa saja 
layanannya, apa manfaat menggunakan Transmedis, alamat dan info kontak Transmedis, dll. 
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Berisi juga prosedur pemesanan, prosedur koordinasi antar pihak terkait, dll. Berisi pula 
informasi gaya hidup sehat sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat. 

!  

Gambar 5.3. Desain Aplikasi Transmedis untuk Ambulance 
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III. Keunikan Produk 
 Transmedis adalah produk yang unik karena belum ada layanan serupa dari kompetitor 
yang mengandalkan teknologi setinggi dan layanan selengkap Transmedis. Berikut adalah detail 
penjabaran keunikan Transmedis dibanding pesaing: 

1. Transmedis menyediakan aplikasi untuk masyarakat yang dapat di-install di smartphone-nya. 
Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat memesan layanan Transmedis dengan sangat mudah 
dan cepat. Aplikasi ini secara otomatis mencatat koordinat pasien dan mencari ambulance yang 
terdekat dengan posisinya sehingga pertolongan pertama dapat segera dilakukan dan 
diharapkan jiwa pasien dapat terselamatkan. 

2. Transmedis menyediakan aplikasi untuk operator Ambulance yang dapat di-install di 
smartphone. Dengan aplikasi ini ambulance dapat menerima order dari pasien dalam radius 
yang lebih sempit sehingga dapat segera dilakukan pertolongan medis. Ambulance akan 
menerima koordinat pasien dan panduan dari peta google sehingga akan ditemukan rute 
tercepat menuju pasien. 
Selain itu Ambulance akan menerima informasi detail dari kasus medis pasien sehingga dapat 
dipersiapkan obat/peralatan medis penunjang kehidupan serta tenaga paramedis yang 
terampil. 

3. Transmedis menyediakan layanan evakuasi untuk pasien yang tinggal di daerah terpencil atau 
terjebak di alam. Atau saat terjadi kecelakaan lalu lintas atau bencana alam. 

4. Transmedis akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran proses 
pertolongan pertama, evakuasi atau transportasi pasien. Koordinasi ini meliputi kerja sama 
dengan Kepolisian, Basarnas, Otoritas Bandara, Otoritas Daerah, Dirlantas/PJR, dll. 

IV. Workflow Transmedis 
 Saat pertama kali menggunakan aplikasi Transmedis, pengguna harus melakukan registrasi 
sehingga Transmedis memiliki profile dari penggunanya. Profile ini meliputi: Nama lengkap, 
nomer telepon, alamat email, alamat rumah, tanggal lahir, jenis kelamin dan golongan darah. 
Selain itu dicatat pula nama orang tua, saudara atau pasangan yang dapat dihubungi ketika terjadi 
sesuatu. 

 Pengguna dapat pula mengisikan profile kesehatannya, meliputi tinggi badan, berat badan, 
alergi terhadap makanan/obat, detak jantung, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dll. Profile 
kesehatan ini bisa diperbaharui kapan saja. Profile ini menjadi penting untuk meneliti resiko 
terhadap penyakit-penyakit berbahaya. Selain itu profile ini juga penting saat diperlukan 
pertolongan pertama. 

 Transmedis menjadi unik karena pemesanan ambulance, baik yang sifatnya darurat mau 
untuk sekedar transport, menjadi sangat mudah karena adanya aplikasi yang di-install di 
smartphone pengguna. Gambar 5.4 berikut memperlihatkan alur kerja pemesanan ambulance di 
Transmedis. 
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Gambar 5.4. Alur Kerja Pemesanan Ambulance 

 Dalam kasus tertentu mungkin diperlukan kerja sama dengan pihak-pihak lain, misalnya 
Rumah Sakit, PJR, Maskapai Penerbangan, Otoritas Bandara, Basarnas, dan lain-lain. Untuk itu 
Transmedis akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut. Transmedis akan memantau 
progress dari perjalanan pasien. 
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BAB 6 
DATA DAN INFORMASI YANG DIHASILKAN 

I. Jenis Data yang Dihasilkan (Database) 
 Dalam operasionalnya Transmedis akan mengkoleksi data berikut ini: 

1. Profile Pengguna, meliputi : Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomer telepon, alamat, 
kota. 

2. Profile Kesehatan Pengguna, meliputi : golongan darah, berat badan, tinggi badan, alergi obat/
makanan. Juga pengukuran-pengukuran berikut ini berdasarkan test : detak jantung, saturasi 
oksigen, tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, trigliserida, dan lain-lain. 

3. Profile Aktivitas Pengguna, meliputi : mobilitas pengguna, olah raga. 

4. Transaksi, meliputi : pemesanan ambulance, jenis ambulance, kasus pemanggilan, pemesanan 
layanan evakuasi, koordinat pasien, koordinasi pihak-pihak terkait. 

5. Tracking lokasi ambulance : koordinat ambulance, pergerakan ambulance, pergerakan 
penjemputan dan pengantaran pasien. 

6. Pencatatan status ambulance : stand by, aktif, non-aktif. 

 Dari data ini kemudian bisa dibuat laporan dan analisis. Berikut adalah contoh laporan dan 
analisis yang bisa dilakukan : 

1. Laporan jumlah transaksi per periode; laporan jumlah transaksi per area per periode. 

2. Laporan demografi pengguna Transmedis, berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, intensitas 
aktivitas, dll. 

3. Laporan jenis transaksi, diurutkan berdasarkan transaksi terbanyak. 

4. Analisa kecenderungan serangan penyakit berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi dan 
intensitas aktivitas, dll. 

5. Analisa dan prediksi/trend serangan penyakit di masyarakat di suatu area. 

6. Laporan pemenuhan order oleh penyedia ambulance; analisa demand-supply. 

7. Analisis trend kebutuhan ambulance (per area, per waktu). 

8. Laporan efektivitas ambulance; rasio jarak tempuh dan waktu tempuh; rata-rata waktu tempuh 
per area. 

9. Laporan keberhasilan & kegagalan penyelamatan jiwa pasien. 

10. Analisis keberhasilan penyelamatan jiwa pasien per area dibandingkan dengan rasio jarak 
tempuh dan waktu tempuh. 

11. Laporan insiden. 

12. Analisa keberhasilan koordinasi dengan para mitra. 
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13. Laporan pemesanan yang ditolak oleh mitra penyedia ambulance. 

14. Laporan aktivitas ambulance : rasio idle dan order; rasio utilisasi ambulance per periode. 

15. Terkait keuangan : Laporan pendapatan Transmedis; proyeksi pendapatan; budgeting; dll. 

16. Analisis data untuk pendukung keputusan dan kebijakan. Bisa dijadikan referensi atau usulan 
ke pemerintah. 

II. Jenis Informasi Transportasi yang Dihasilkan 
 Berikut adalah jenis informasi terkait transportasi yang dihasilkan : 

1. Aktivitas/pergerakan Ambulance per waktu per area. Laporan ini bisa memprediksi kepadatan 
jalan raya di area yang dianalisis. Gambar 6.1 memperlihatkan contoh chart order ambulance 
per jam di suatu wilayah. 

!  

Gambar 6.1. Contoh Laporan Order Ambulance per Waktu per Area 

2. Rasio jarak tempuh dengan waktu tempuh per waktu per area/cluster. Laporan ini dapat 
menghasilkan beberapa kemungkinan seperti kapasitas jalan, kepadatan jalan per waktu di 
suatu area, dll. 

3. Laporan demand-supply transportasi medis di suatu daerah; laporan jenis ambulance yang 
dipesan oleh masyarakat; laporan pemenuhan pemesanan. Gambar 6.2 di bawah menampilkan 
contoh laporan pemenuhan order ambulance. 
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Gambar 6.2. Contoh Laporan Pemenuhan Order Ambulance 
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BAB 7 
MANFAAT DAN KEUNGGULAN 

I. Manfaat 
 Saat ini belum ada pihak yang mengelola Ambulance secara terpadu sehingga tujuan untuk 
penyelamatan jiwa masyarakat belum dapat diukur efektivitasnya. Dan belum diketahui apa saja 
yang dibutuhkan untuk kesuksesan transportasi medis, karena untuk itu dibutuhkan data (yang 
besar dan terpadu), upaya analisis dan evaluasi menyeluruh. Dengan adanya Transmedis yang 
didesain untuk mengelola Ambulance secara terpadu, baik dari Rumah Sakit, Swasta mau pun dari 
Pemerintah, maka pengelolaan dan pengukuran dapat dilakukan dengan baik. 

 Atas dasar pengukuran kinerja inilah dapat diambil kebijakan-kebijakan atau dibuatnya 
regulasi dengan prioritas penyelamatan jiwa manusia. Langkah ini sangat menguntungkan 
pemerintah karena bisa dilakukan pengukuran kinerja prosedur penyelamatan yang sekarang 
sudah diterapkan namun belum ada evaluasi secara komprehensif. 

 Ini menjadikan Transmedis sebagai sistem yang kreatif dan inovatif. Diharapkan dapat 
menguntungkan bagi pemerintah dalam melihat masalah transportasi secara spesifik dari kaca 
mata medis dan mendapatkan insight untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan 
mengeluarkan kebijakan atau regulasi, baik yang terkait dengan transportasi mau pun langsung 
terkait dalam hal medis. 

 Berikut adalah penjabaran manfaat dari Transmedis : 

1. Bagi Pemerintah dan Aparatur Negara: 

a. Memberikan data dan informasi bagi Pemerintah Pusat/Daerah terkait transportasi 
Ambulance sehingga dapat menjadi pendukung kebijakan dan regulasi. 

b. Memberikan data dan informasi bagi dinas kesehatan terkait data kesehatan masyarakat. 

c. Data dan informasi yang diberikan kepada pemerintah sifatnya luas, baik cakupan area 
mau pun layanannya, karena Transmedis bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

2. Bagi Masyarakat: 

a. Memberikan layanan transportasi medis dan pertolongan pertama 1 pintu. Diharapkan 
dapat menyelematkan jiwa masyarakat. 

b. Memberikan layanan terpadu yang komprehensif. 

c. Memberikan layanan yang nyaman, cepat, tepat, dengan standard yang tinggi. 

d. Menyediakan aplikasi yang mudah digunakan dan handal. 

3. Bagi Para Mitra (RS, Penyedia Ambulance Swasta/Negeri, Penyedia Evakuasi): 

a. Membantu para mitra untuk mendapatkan pasien/order. Dapat meningkatkan pendapatan 
para mitra kerja. 
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b. Membantu para mitra dalam operasional bisnisnya dengan menerapkan standard 
pelayanan dan keselamatan yang tinggi. 

c. Membantu para mitra dari sisi manajerial dengan menyediakan aplikasi untuk pengelolaan 
bisnisnya. 

d. Membantu para mitra untuk berkoordinasi dengan pihak-pihal lain sehingga tercapailah 
tujuan bersama, yaitu pertolongan pertama dan penyelamatan jiwa masyarakat. 

4. Bagi Investor: 

a. Memberikan opsi investasi baru, yaitu di bidang pelayanan transportasi medis dan 
pertolongan pertama pada masyarakat. 

b. Memberikan ROI yang cepat dari volume transaksi yang tinggi dan berkelanjutan. 

c. Kesempatan bagi para investor untuk menggali potensi bisnis lanjutan di bidang kesehatan 
dan transportasi. 

II. Keunggulan 

 Kelemahan dari bisnis transportasi medis saat ini adalah karena ada persaingan yang 
kemudian diterapkan sebagai kebijakan di entitas bisnis yang sekiranya bisa merugikan pasien. 
Kebijakan atas dasar persaingan ini tidak kentara di permukaan dan tidak diketahui oleh 
pemerintah sehingga efektivitas dari transportasi medis dalam penyelamatan dan pendukung 
keberlangsungan hidup seseorang menjadi dipertanyakan. 

 Ambil contoh sebuah kebijakan penggunaan Ambulance dari salah satu Rumah Sakit. RS 
tersebut menerapkan kebijakan hanya dapat menggunakan ambulance untuk menjemput dan 
mengantarkan pasien ke RS tersebut saja. RS tidak bersedia memberikan akses untuk pasien yang 
akan menggunakan Ambulance RS untuk mengantar/merujuk pasien ke RS lain. Jadi pasien harus 
menunggu dijemput oleh Ambulance dari RS yang dituju/dirujuk. 

 RS tersebut juga menggunakan alasan bahwa Ambulance hanya diprioritaskan dan 
dicadangkan untuk melayani pasien-pasiennya saja, dan tidak bertanggung jawab atas pasien 
untuk RS lain. 

 Atas dasar kelemahan operasional seperti ini, Transmedis memiliki keunggulan utama, 
yaitu dengan dukungan regulasi dari pemerintah sehingga dapat memaksakan kebijakan untuk 
penggunaan Ambulance dari RS mana saja dan dari penyedia ambulance mana saja, sehingga 
dapat digunakan untuk pertolongan pertama dan penyelamatan jiwa masyarakat. 

 Keunggulan kedua adalah bahwa Transmedis menggunakan sistem berteknologi tinggi 
yang dapat mengelola operasional bisnis para pihak terkait secara terintegrasi. Hasilnya adalah 
bahwa analisis dan evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif sehingga dapat menjadi insight 
bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi. 

 Yang menjadikan Transmedis unik adalah karena belum ada bisnis serupa Transmedis 
yang mengintegrasikan para pihak dalam operasional secara erat dengan teknologi tinggi. Saat ini 
para pelaku bisnis transportasi medis masih beroperasi sendiri-sendiri dan saling bersaing. 
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Dengan adanya Transmedis diharapkan dapat menyatukan dan bersinergi dengan para pelaku 
bisnis dalam upaya bersama untuk penyelamatan jiwa masyarakat. 
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BAB 9 
PENUTUP 

 Proposal ini diajukan oleh Emanuel Setio Dewo yang mengepalai tim Transmedis. Secara 
struktural Transmedis belum terbentuk. Namun blueprint bisnis Transmedis telah didesain dan 
termaktub dalam proposal ini. Penambahan anggota tim akan dilakukan seiring dengan proses 
pematangan bisnis dan realisasi Transmedis. 

 Transmedis adalah sebuah bisnis perluasan dari Hospitaloka (http://hospitaloka.com) 
yang pada tahun 2016 telah berhasil memenangkan kompetisi IBM Linux Challenge. Saat ini 
Hospitaloka telah digunakan oleh jaringan Rumah Sakit Awal Bros dan berjalan dengan baik untuk 
melayani pasien. 

 Jika Hospitaloka bergerak di bidang appointment ke dokter, maka Transmedis 
mengkhususkan diri pada Pertolongan Pertama dan Transportasi Medis bagi masyarakat. 

 Demikian Proposal Ide Bisnis ini disampaikan untuk diikutsertakan dalam acara Alcatel 
Lucent Enterprise Hackathon 2018. Kami berharap Transmedis dapat berkontribusi bagi 
masyarakat Indonesia terutama di bidang transportasi medis. 

Nama Tim : Transmedis 

Ketua Tim : Emanuel Setio Dewo, ST, MM 

Alamat Email : setio.dewo@gmail.com 

No. Telepon : 0819 3250 9003
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