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Tindakan Diagnostik
 - DCA (Diagnostik Coronary Angiografy)
 - DSA Serebral ( Digital Substract Angiography Serebral)
 - Diagnostik Saturasi (untuk mengetahui kelainan jantung bawaan pada anak-anak)
 - Arteriografy (Pemeriksaan pembuluh darah di perifer)

Tindakan Intervensi
 1. Kegawatan 
  - Primary PCI
  - TPM (Pacu Jantung Sementara)
  - rt – PA Stroke Infark Akut 
 2. Elektif 
  - ASO (Amplatzer Septal Accluder)
  - ADO (Amplatzer Ductal Accluder)
  - PTMC (Balon pada katup jantung)
  - PTBV (balon pada katup jantung anak)
  - Coiling (Penutupan Aneurisma pada pembuluh darah otak)
  - PPM (Pacu jantung permanen) 
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fokus

Sikapi Dimensi
Perubahan 
Secara Bijak

M
asa  remaja  merupakan  masa peralihan  
anak manusia dari  satu  tahap  ke  tahap  
berikutnya  dan  mengalami  perubahan  
bentuk tubuh, emosi, minat,  serta pola  

perilaku,  seiring dengan berbagai masalah yang 
mengikutinya. Oleh karenanya, remaja sangat rentan 
terhadap masalah psikososial,  masalah  psikis  atau  
kejiwaan  yang  timbul  sebagai  akibat terjadinya 
perubahan.

  
Perubahan yang terjadi sebagai tanda keremajaan, 

seringkali hanyalah  tanda fisik, dan bukan  pengesahan  
akan  pematangan secara mental.  Bisa dipahami, 
konflik yang dihadapi remaja cukup kompleks, 
seiring terjadinya perubahan pada berberapa dimensi  
kehidupan, mulai dari dimensi biologis, kognitif, moral, 
dan psikologis.

Pada remaja putri, perubahan yang terjadi ditandai 
dengan datangnya “sang bulan“ (menstruasi/haid), 
sebagai suatu perubahan natural yang membutuhkan 
bimbingan dan pendampingan secara mental dan 
spiritual, karena pertanda telah “dewasa” secara 
fisik, sehingga perlu dimengerti arti haid bagi organ 
reproduksi serta dampak yang muncul karenanya.

Sementara, kapasitas  berpikir  mulai 
berkembang secara multi-dimensi. Mereka tidak 
lagi hanya menerima  informasi  apa  adanya, tapi 
akan memproses hingga menarik kesimpulan dan 
memutuskan pandangannya terhadap suatu masalah. 

Mulai bertanya-tanya mengenai berbagai 
fenomena di lingkungan sekitar.  Senang 
membandingkan keabsahan  pemikiran  yang ada  
dengan berbagai alternatif  lainnya. Menimbang 
nimbang kejanggalan dan ketidakseimbangan  antara  
yang  mereka  percayai dengan  kenyataan. Dunia 
semakin terlihat luas, namun seringkali justru membuat 
gamang. Perubahan  ini seringkali mendasari  sikap  
“pemberontakan”  remaja  terhadap  peraturan  atau  
otoritas  yang selama  ini  diterima  bulat-bulat.   

Di tengah gejolak di dalam dirinya, mood (suasana 
hati) remaja bisa berubah cepat, dari  “senang  luar 
biasa” ke  “sedih luar biasa”.  Di satu sisi, merasa serba  
mampu,  sehingga seringkali  “tidak  memikirkan  
akibat”  dari  perbuatannya. Karena itulah, untuk 
memahami  remaja dan mengantar mereka menuju 
masa depan seperti diharapkan, kebersamaan dan 
pendampingan menjadi hal penting yang mesti 
diutamakan.  

dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi

Fenomena Remaja
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dari redaksi

Remaja merupakan suatu fase dalam siklus kehidupan pada masa transisi  
--perubahan fisik dan psikologis– dari masa kanak-kanak menjadi manusia 
dewasa. Secara umum, masa transisi tersebut berada pada batasan usia 12 
sampai 21 tahun. Tanda-tandanya terlihat pada pertumbuhan/perubahan secara 

fisik yang semakin cepat. 

Perubahan fisik biasanya terjadi pada ciri-ciri kelamin sekunder. Pada anak laki laki terlihat pada 
tumbuhnya kumis, cambang, jenggot, atau bulu dada yang semakin tegas. Sementara, terjadi 
perubahan intonasi suara yang menjadi semakin besar dan berat. Pada wanita, buah dada dan 
pinggul mulai membesar, seiring berkembangnya organ-organ seksual sebagai persiapan untuk 
menghasilkan keturunan. 

Pada masa ini juga terjadi perubahan psikis atau 
mental emosional. Biasanya, remaja merasa ingin 
lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan 
pada orang lain. Padahal, secara mental remaja 
masih labil dan berpendirian goyah. 

Tak sedikit remaja yang secara fisik sudah tidak 
lagi terlihat seperti anak-anak, akan tetapi belum 
bisa disebut dewasa. Secara fisik telah berubah 
utuh sebagai manusia dewasa, tetapi secara 
psikologis (mental) belum bisa disebut dewasa. 
Pada fase ini, juga terjadi perubahan perilaku 
yang cenderung merasa telah memiliki “hak 
prerogatif” dan “bisa melakukan apa saja”. Alhasil, 
tanpa pendampingan dan bimbingan yang baik dan benar, bukan tidak mungkin timbul berbagai 
masalah yang tidak pernah dikehendaki sebelumnya. 

Apa saja yang mempengaruhi proses transisi tersebut? Risiko dari sisi kesehatan seperti apa 
yang bisa mengganggu atau berpotensi merusak kebahagiaan di kalangan remaja? Apa saja 
penyebabnya? Seperti apa pengaruhnya kelak, dan bagaimana mengantisipasi serta menangani 
sebagainya solusi terbaik bagi mereka? 

Dalam kaitan itulah, majalah Mitra Keluarga edisi kali ini mencoba mengulas tuntas seputar 
permasalahan yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang baik fisik maupun mental di kalangan 
remaja. Mulai dari pembahasan mengenai asupan gizi, masalah kesehatan, termasuk kecantikan 
kulit dan mata, hingga dampak lingkungan terhadap kesiapan psikologis dan bahaya narkoba yang 
senantiasa mengancam. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Salam.

REMAJA 
       dengan Segala   
       Permasalahannya 

Majalah Mitra Keluarga diterbitkan oleh RS Mitra 
Keluarga Grup dan didistribusikan untuk rekanan 
dan pelanggan RS Mitra  Keluarga Grup. Artikel-
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email majalah@mitrakeluarga.com.
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wisata

M
elongok HO CHI MINH MOSOLEUM, bermain air 
sambil menikmati sinar matahari di CUA DAI BEACH, 
hingga menyisir sungai MEKONG, tentu merupakan 
pengalaman mengasikkan. Istimewanya bagi mereka 

yang merupakan pasien Jakarta Heart Vascular Centre (JHVC) 
Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Kelapa Gading.

Tak cuma itu, selama 7 hari penuh mereka berkeliling 
mengunjungi beberapa kota dan bangunan bersejarah seperti VINH 
TRANG PAGODA, NGOC SON TEMPLE dan RESTORED SWORD LAKE, 
hingga JAPANESE COVERED BRIDGE yang telah berumur 400 tahun.

Mereka juga diajak untuk menikmati TROPICALl FRUIT dan 
HONEY TEA khas Vietnam, sambil menyimak musik tradisional 
daerah selatan. Tentu saja, tak lupa untuk belanja souvenir dan 
oleh-oleh khas Vietnam, di BENTHANH MARKET, Hochiminh City. 

7D Vietnam Tour, begitu tajuk program Medical Tour JHVC 
bersama dr. Utoyo Lubiantoro, Sp.JP, 6 hingga 12 Maret 2013.  
Medical Tour yang melibatkan 15 peserta ini ditujukan untuk 
mempererat tali silaturahmi antara pasien dengan dokternya. Untuk 
membangun hubungan kedekatan yang tidak sebatas konsultasi 
saja, dimana dokter bisa menjadi teman, bahkan keluarga.

Yang pasti, melalui program ini, pasien bisa lebih relaks dalam 
menikmati wisatanya. Lebih memiliki rasa aman dan nyaman, 
karena perjalanan mereka didampingi oleh dokter spesialis yang 
selama ini menanganinya. 

 
Alhasil, tak heran jika beberapa peserta medical tour ini sempat 

melontarkan harapan agar program seperti ini kembali diadakan 
dengan rute yang berbeda, seperti ke Raja Ampat atau Lourdes, 
Perancis. 

Memang, kegiatan ini belum menjadi agenda rutin. Hanya saja, 
ini adalah kali kedua JHVC menggelar medical tour. Sebelumnya, 
pada 2010, program sejenis dilakukan dengan tujuan Bali.  (Ju)

MEDICAL TOUR
Patient Gathering Jakarta Heart and Vascular Centre (JHVC)

Bermain air dan jetski di Cua Da Cai Beach, Da Nang

Ming Mang Mosoleum yang merupakan makam Kaisar Nguyen di kota Hue, 
konon ia mempunyai 500 orang istri

Mengunjungi Ho Chi Minh Mosoleum yang merupakan makam dari Ho Chi Minh

Sleeping Budha di Vinh Trang Pagoda
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Menyusuri Canal of Bentre Province dengan 
perahu kecil sambil melihat rumah khas 
Mekong

Ha Long Bay

Pagoda di Marble Mountain, Da Nang

Berjalan-jalan di Sword Lake, Hanoi
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M
asa remaja  
merupakan  
periode  dalam  
kehidupan  

manusia yang batasan usia 
maupun peranannya seringkali 
tidak terlalu jelas. Secara umum 
berkisar antara 12–18 tahun. 
Dalam perkembangannnya 
kemudian, WHO (World Health 

Organization) menetapkan 
usia 12–21, bahkan hingga 24 
tahun --untuk kasus tertentu-- 
sebagai batasan remaja.

 Seorang anak usia 10 
tahun mungkin saja mengalami 
pubertas, namun bukan berarti 
siap menghadapi dunia orang 
dewasa. Sebaliknya, ada pula 
anak perempuan yang telah 
berusia 16 tahun, namun belum 
juga mengalami menstruasi, 
atau perubahan suara pada 
anak lelaki. Secara fisik memang 

Membangun 
Karakter 

Positif 
Remaja

Remaja  yang  diberi  kesempatan  untuk  
mempertangungjawabkan perbuatan 
mereka, akan  tumbuh  menjadi orang 
dewasa  yang  lebih  berhati-hati, 
percaya diri dan mampu  ber-
tanggungjawab.  Rasa  percaya
diri  dan  tanggungjawab  
inilah  yang  sangat  
dibutuhkan  sebagai  
dasar  pembentukan  
nilai dan jati diri 
positif di 
kalangan 
remaja.

belum terbentuk, namun secara 
kognisi dan emosi, bisa saja ia 
mampu menyelami dunia orang 
dewasa. 

Dalam  perkembangannya, 
situasi ini seringkali  membuat 
mereka menjadi  bingung, 
kadang diperlakukan  sebagai  
anak-anak, di  lain waktu  
dituntut untuk bersikap 
mandiri dan dewasa.  Itu belum 
seberapa, karenanya banyak 
“pergolakan” pada masa transisi 
itu. Mereka harus melalui 
proses pematangan fisik 
maupun mental. Sementara 
sepanjang proses berjalan 
ia harus beradaptasi dan 

melakukan penyesuaian pada 
perubahan dimensi biologis, 
kognitif, moral, dan psikologis. 

Ya, persoalannya kemudian 
adalah, apakah mereka mampu 
mengatasi dan menyikapi 
peralihan dari satu tahap ke 
tahap berikutnya mulai dari 
adanya perubahan bentuk 
tubuh (fisik), emosi, minat, 
hingga pola perilaku yang 
sarat dipengaruhi faktor 
eksternal, lengkap dengan 
berbagai permasalahan yang 
harus dihadapi. Situasi itulah 
yang membuat remaja rentan 
mengalami masalah psikososial 
(psikis dan kejiwaan). 

Itu sebabnya, masa 
transisi yang lebih familiar 
disebut sebagai masa 
remaja ini menjadi  sangat 
rawan terhadap pengaruh 
lingkungan (internal maupun 
eksternal) dan persepsi yang 
sangat menentukan dalam 
menyongsong masa depan. 
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TUMBUH KEMBANG 
Pubertas bisa diartikan 

sebagai perubahan biologis 
yang sangat besar. Tubuh 
menjadi  aktif  dalam 
memproduksi hormon  yang 
berhubungan  dengan 
pertumbuhan, dan merubah 
sistem  biologis  seorang  anak.  

Anak  perempuan  men-
dapat  menstruasi sebagai 
pertanda bahwa sistem 
reproduksinya sudah aktif. 
Selain itu terjadi juga 
perubahan  fisik  seperti  
payudara  mulai  berkembang,  
dan seterusnya. Anak  lelaki  
mulai memperlihatkan 
perubah an suara, otot, dan 
fisik lainnya yang berhubungan 
dengan  tumbuhnya  hormon  
testosteron. Bentuk  fisik  
berubah cepat sejak awal 
pubertas dan membawa mereka 
pada dunia remaja.

Sudah pasti, hal utama 
yang bisa dilakukan adalah 
mendukung tumbuh 
kembang remaja dengan 
memberikan asupan gizi dan 
nutrisi yang memadai untuk 
memperoleh pertumbuhan 
fisik yang sempurna, sehat dan 
proporsional. Orang tua akan 
menekankan kepada putra-
putrinya untuk menerapkan 
pola hidup sehat. Mengatur 
pola makan yang baik, rutin 
berolahraga, dan istirahat yang 
cukup.

Namun, seiring meningkat-
nya produksi hormon di 
dalam tubuh, biasanya disertai 
dengan beberapa masalah 
kesehatan. Paling umum adalah 
timbulnya jerawat dan penyakit 
kulit lainnya, seperti scabies, 
jamuran, dan dermatitis 
(eksim). Penyakit yang juga 
sering dijumpai adalah kelainan 
penglihatan, mata lelah. 

Menurut dr. Sengdy C. 
Chauhari, Sp.M di RS Mitra 
Keluarga Kelapa Gading, 

timbulnya penyakit mata lelah 
pada remaja merupakan bagian 
dari dampak kemajuan jaman 
yang mengarahkan mereka 
untuk melakukan aktifitas jarak 
dekat berlebihan, salah satunya 
adalah sering berlama-lama 
di depan komputer, teve, atau 
main game. 

PENUH GEJOLAK
Hanya saja, persoalan 

tentu tidak sesederhana itu. 
Karena, masa remaja adalah 
masa penuh gejolak. Suasana 
hati (mood) mereka mudah 
berubah. Sesaat senang, sesaat 
kemudian bisa berubah sedih. 
Menurut pakar psikologi 
Mihalyi  Csikszentmihalyi  dan  
Reed  Larson, dari Universitas 
Chicago, mood unik di kalangan 
remaja itu terjadi karena 
mereka mulai merasa memiliki 
beban. Bisa karena beban 
pekerjaan di rumah, sekolah, 
maupun kegiatan lainnya. 

Di sisi lainnya, tumbuh 
rasa percaya diri yang tinggi. 
Senang mengagumi dan sangat 
memperhatikan diri sendiri 
dengan citra yang direfleksikan 
(self image). Cenderung meng-
anggap diri mereka unik dan 
memiliki berbagai kelebihan 
yang akan membawanya pada 
kesuksesan dan ketenaran. 
Remaja putri betah bersolek 
di depan cermin, mengagumi 
diri. Percaya bahwa semua 
lelaki akan melirik dan tertarik 
kepadanya. Remaja putra, 
juga sama, sangat percaya diri 
dan menganggap bahwa ia 
akan sangat dikagumi lawan 
jenisnya, jika terlihat unik dan 
hebat. 

Pada kesempatan lain 
mereka akan menyadari  
bahwa anggapan selalu di-
perhatikan itu ternyata tidak 
memiliki dasar. Saat itulah 
mereka berhadapan dengan 
realita. Suatu situasi dimana 

mereka tertantang untuk 
menyesuaikan impian, angan-
angan dan kenyataan.

  
RAWAN KONFLIK 

Paparan di atas hanyalah 
sebagian kecil dari fenomena 
gejolak dan dinamika di 
kalangan remaja yang rawan 
konflik. Konflik yang  dihadapi  
semakin kompleks  seiring  
perubahan  pada  berbagai  
dimensi  kehidupan  mereka. 
Karena itulah, untuk memahami  
remaja  perlu menilik 
perubahan pada dimensi-
dimensi tersebut. Salah dalam 
menangani atau menyikapinya, 
bukan tidak mungkin jika 
akibatnya bisa menjadi sangat 
fatal.

Sebut saja periode ketika 
dorongan rasa ingin tahu 
terhadap berbagai fenomena 
yang terjadi di lingkungan 
internal maupun eksternal, 
yang bakal menjadi dasar 
pembentukan nilai diri mereka. 
Kesalahan dalam memberikan 
informasi, bisa berdampak pada 
perilaku negatif remaja. 

Contoh sederhana, kebia-
saan merokok. Informasi dan 
contoh yang salah dengan 
mengatakan bahwa merokok 
adalah wajar, bisa menjadi 
pemicu remaja untuk mencoba. 
Sebaliknya, warning keras 
untuk melarang merokok pun 
bisa menjadi boomerang, untuk 
mulai merokok. Jangan lupa, 
“coba-coba” merupakan salah 
satu bagian inti periode masa 
remaja.

PERILAKU NEGATIF 
Sebagai hal yang paling 

patut diwaspadai adalah ketika 
remaja berada di tengah kondisi 
labil mental dan spiritual yang 
terkurung dalam kegalauan, 
dan berada di lingkungan 
yang salah, sehingga sangat 
rentan terpengaruh sebagai 
penyalahguna narkoba. 
Karena apapun jenisnya, bisa 
mengarahkan pada perilaku 
negatif. Seperti kata dr. Kusman 
Suriakusumah, Sp.KJ, MPH., di 
RS Mitra Kemayoran, remaja 
yang menggunakan narkoba 
akan terganggu daya nilainya 
terhadap kehidupan. Kehilangan 
aktifitas positif, meninggalkan 
kewajiban sebagai pelajar 
dan mengganggu proses 
pendidikan. Bahkan, sampai 
putus sekolah.

Semantara, bukan rahasia 
umum lagi jika penggunaan 
narkoba bisa meningkatkan 
dorongan seksual yang 
menimbulkan risiko terjadinya 
perilaku seksual tidak aman, 
dan berakibat pada tingginya 
faktor risiko terhadap penyakit 
kelamin. 

Itu sebabnya, remaja 
pengguna narkoba atau zat-
zat adiktif lain, biasanya lebih 
berisiko terjerumus pada 
perilaku seks bebas. Padahal, 
tanpa mereka sadari, seks 
bebas di kalangan remaja, 
atau pernikahan dini yang 
harus terjadi memiliki potensi 
menimbulkan penyakit kelamin 
seperti GO-gonorhoe, herpes 
simpleks dan AIDS(HIV). Hal 
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NARKOBA 
Singkatan dari NARkotika, psiKOtropika dan Bahan Adiktif 
berbahaya lainnya. Narkoba adalah bahan/zat yang jika 
dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum,  
dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana 
hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat 
menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.

{  }
“Situasi sulit di kalangan remaja biasanya dimulai 

ketika mereka tertantang untuk menyesuaikan antara 
impian, angan-angan dan kenyataan”.

--Mihalyi  Csikszentmihalyi  dan  Reed  Larson,  Universitas Chicago--

“Kasus penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  
didominasi oleh remaja berusia 15 -19 tahun”  

-- Badan Narkotika Nasional (BNN) --  

mitra utama

ini terjadi karena adanya 
faktor psiko stimulant yang 
menimbulkan kecenderungan 
berperilaku seks bebas di 
kalangan remaja penyalahguna 
narkoba.

“Ketidaktahuan 
remaja tentang informasi 
kesehatan reproduksi dapat 
mengakibatkan penyakit 
kelamin tersebut tidak 
kunjung sembuh. Karena, 
jika salah satu terkena, maka 
pasangannya otomatis juga 
harus memperoleh pengobatan 
(phenomena pingpong),” 
ucap dokter spesialis kulit dan 
kelamin RS Mitra Keluarga 
Bekasi Timur, Vonny Indriati 
Sp.KK.

Bagi remaja putri, seks 
pranikah, apalagi perilaku 
seks bebas dan berganti-ganti 
pasangan memiliki potensi 
tinggi terhadap risiko terkena 
kanker serviks (kanker leher 
rahim). “Sel-sel SCJ pada remaja 
sangat aktif dan sangat sensitif 
terhadap paparan. Sehingga 
bila pada usia remaja sudah 
melakukan hubungan seks, 
maka risiko menderita kanker 
leher rahim dikemudian hari 
akan lebih tinggi,” timpal dr. 
Nancy Liona Agusdin,  Sp.OG.

Selanjutnya, kata 
dokter spesialis obstetri dan 
ginekologi (Obsgyn) di RS 
Mitra Keluarga Cikarang itu, 
squamocolumnarjunction (SCJ) 
adalah bagian dari serviks uteri 
yang merupakan peralihan 
dari epitel skuamosa ke epitel 
kolumnar. Bagian inilah yang 
apabila terinfeksi HPV akan 
berkembang menjadi kanker 
serviks.

Selain rawan membawa 
risiko HIV/AIDS, perilaku 
negatif di kalangan remaja 
juga membuka peluang 
pada terjadinya kehamilan 
dini. Peristiwa yang tidak 
diharapkan ini berpotensi 

menimbulkan beban psikologis 
yang menyebabkan depresi. 
Pada tingkat yang cukup berat, 
konon sering memicu terjadinya 
peristiwa bunuh diri. 

IMUNISASI
Pasti. Bagaimanapun 

prosesnya, pemicu dari perilaku 
negatif remaja umumnya 
dimulai dari fenomena coba-
coba sebagai penyalahguna 
narkoba, yang berujung pada 
rusaknya hampir seluruh 
sendi kehidupan dan masa 
depan mereka. Tak heran jika 
hingga saat ini, peredaran 
narkoba diartikan juga sebagai 
penjajahan bagi generasi muda.

Karena itulah, remaja 
dengan segudang aktivitas dan 
rasa ingin tahu yang tinggi, 
harus pandai memilih teman 
dan memilah-milah lingkungan 
pergaulan. Lingkungan dan 
teman memiliki pengaruh kuat 
dalam mewarnai perilaku,  
gaya hidup, kebiasaan, dan 
cara berpikir remaja. Pada 
kesempatan lain, dibutuhkan 
perhatian dan pemahaman 
yang baik dari orang tua 

terhadap dimensi masa remaja 
yang terbilang rumit. 

Pada prinsipnya, seperti 
kata dr. Kusman, diperlukan 
“imunisasi” terkait pengetahuan 
tentang bahaya narkoba, di 
kalangan remaja. Mereka 
juga harus dibimbing ke arah 
pola hidup sehat, melalui 

program Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE), yang 
berkesinambungan. Itulah yang 
dimaksud dengan immune 
--bekal kekebalan terhadap 
bahaya narkoba-- di kalangan 
remaja yang sebenarnya. 
(tim MK)
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Data di badan kesehatan dunia (WHO-World Health 
Organization) mengungkap angka rata-rata sekitar 2.000 
lebih anak remaja yang terinfeksi HIV/AIDS per hari. Secara 
keseluruhan, lebih dari 5 juta anak remaja yang hidup dengan 
HIV/AIDS. 

Data tersebut juga mengungkap bahwa dua per tiga 
dari kematian dini yang terjadi, atau lebih dari 2,6 juta 
remaja berusia 10-24 meninggal setiap tahun. 40% terjadi 
pada remaja berusia 15-24 tahun yang meninggal akibat 
penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. 

Sedangkan satu per tiga sisanya, merupakan akibat beban 
penyakit yang diderita, termasuk merokok, kurangnya aktivitas 
fisik, seks bebas atau tindak kekerasan. Selain mengakibatkan 
kematian, penyakit tersebut juga menyebabkan terhambatnya 
proses tumbuh kembang di kalangan remaja.

Masih menurut data WHO, setiap tahun ada sebanyak 16 
juta remaja putri berusia 15-19 yang melahirkan setiap tahun. 
Data tersebut mengungkap bahwa sekitar 20% dari remaja di 
seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental. Gangguan 
yang sering dialami adalah depresi atau resah.

Bunuh diri menjadi salah satu penyumbang angka kematian 
dini di kalangan remaja, akibat depresi yang disebabkan oleh 
pengalaman tindak kekerasan, penghinaan, dan masalah 
ekonomi. 

Di Indonesia, jumlah penyalahguna narkoba terdata sebesar 
2.2% dari total populasi rakyat Indonesia, atau sekitar 3,8-4 
juta orang, berusia 10 - 59 tahun (dengan dominasi remaja 
berusia 15-19 tahun). Menurut Badan Narkotika Nasional 
(BNN) populasi tersebut memiliki kecenderungan meningkat 
hingga mencapai 2,8% atau sekitar 5 juta jiwa pada 2015. 

Anak Muda dan Narkoba  
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F
enomena meningkatnya 
angka penggunaan 
narkoba memang sangat 
menyita perhatian dan 

energi. Istimewanya bagi para 
orangtua yang memiliki putra 
atau putri yang berada pada 
fase masa remaja. Maklum, 
sebuah hasil penelitian me-
nyebutkan bahwa usia 11 - 18 
tahun merupakan usia yang  
sangat rentan pada pengguna-
an narkoba, karena coba-coba. 

Hingga saat ini, dari sisi 
kuantitas pun pengguna nar-
koba semakin melebar. Mulai 
dari anak-anak, kalangan muda 
remaja, hingga eksekutif muda 
dan kaum profesional. Sedang-
kan dari sisi kualitas, jenis zat 
aditikfnya pun terus berkem-
bang, dan semakin baru (design 
drug). 

Tahun 1997, beredar 
amphetamine dalam bentuk 
ekstasi. Belakangan, katinona 
(cathinone) yang melibatkan 
salah seorang selebritis, ramai 

bulkan risiko terjadinya perilaku 
seksual yang tidak aman, dan 
berakibat pada tingginya fak-
tor risiko terhadap penyebaran 
HIV,” ungkapnya. 

Ciri pengguna narkoba 
biasanya terlihat pada pola 
tidur yang sering mimpi buruk, 
hingga ada kecenderungan 
percobaan bunuh diri. “Secara 
psikis (kejiwaan), penderita 
narkoba seolah terkurung oleh 
rasa cemas berlebihan. Merasa 
tertekan dan depresi, seperti 
takut tidak naik kelas, dan lain 
sebagainya. Jika didiamkan, 
situasi seperti ini akan meng-
ganggu kesehatan jiwa,” jelas 
spesialis kedokteran jiwa yang 
berpraktek di RS Mitra  
Kemayoran ini.

Persoalan lainnya, tidak ada 
istilah sembuh pada pengguna 
narkoba. “Yang ada adalah 
kata pulih (Recovering addict). 
Pulih dengan tujuan akhir 
(goal) penghilangan stigma, 
diantaranya adalah, penderita 

Remaja dengan segudang aktivitas dan rasa ingin tahu yang tinggi, harus 
pandai memilih teman dan memilah lingkungan pergaulan. Lingkungan 
dan teman memiliki pengaruh kuat dalam mewarnai perilaku,  gaya hidup, 
kebiasaan, dan cara berpikir remaja.

dibicarakan sebagai zat adiktif 
(narkoba). Tak heran, hampir 
semua orang tua yang memiliki 
anak remaja, senantiasa was-
was dan ekstra hati-hati dalam 
mengawal keseharian putra-
putrinya. 

Menurut dr. Kusman  
Suriakusumah, Sp.KJ, MPH., 
remaja yang menggunakan 
narkoba, akan terganggu daya 
nilainya terhadap kehidupan, 
kewajiban sebagai pelajar, 
menyita sangat banyak waktu 
–dari sisi aktivitas positifnya— 
dan mengganggu proses pen-
didikan. Bahkan, sampai putus 
sekolah.

Mirisnya lagi, praktek  
penyalahgunaan narkoba biasa-
nya diikuti dengan meningkat-
nya penderita HIV/AIDS. “Hal 
ini terjadi karena adanya psiko 
stimulant, sehingga ada kecen-
derungan untuk berperilaku 
seks bebas. Penggunaan 
narkoba bisa meningkatkan 
dorongan seksual yang menim-

bertobat secara religi (biasanya 
dilakukan melalui kerjasama 
dengan pemuka agama), dan 
kembali produktif atau memiliki 
pekerjaan. 

PROGRAM  
REHABILITASI

Khusus pemakai heroin  
berat yang mengalami  gejala 
putus obat (sakau), harus 
diobati dengan obat anti nyeri. 
Karena, efek dari putus zat 
heroin diantaranya adalah rasa 
sakit/nyeri.Obat penghilang 
nyeri yang biasa digunakan 
adalah obat legal.   Sedangkan 
untuk golongan stimulan 
(shabu), penyalahguna yang 
mengalami gangguan jiwa 
akan diberikan terapi psikotik 
terlebih dahulu supaya pikiran-
nya bisa jernih. Setelah itu baru 
direhabilitasi, sesuai kebutuhan 
penyalahguna, baik rawat inap 
ataupun rawat jalan. 

Jika secara fisik telah sele-
sai, maka yang ditangani kemu-

Remaja dan Narkoba
Dibutuhkan Upaya Preventif 
Sedini Mungkin 
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dian adalah 
masalah psikis 
dan sosial-
nya. “Supaya 
berubah pola 
pikir, perilaku, 
dan emosinya. 
Program rehabilitasi harus 
didampingi konselor adiksi 
(conselor addict), yaitu mantan 
pecandu narkoba yang diang-
gap pulih setellah menjalani 
rehabilitasi (indikasinya telah 
bebas narkoba dan produktif 
menjalani hidupnya selama 
2-5 tahun). “Conselor  addict, 
umum nya lebih memiliki 
 empati terhadap pecandu 
narkoba. Mereka lebih bisa me-
mahami situasi klien pecandu, 
karena pernah mengalaminya,” 
tegas dr. Kusman. Biasanya, 
dalam menjalani program re-
habilitasi dan pasca rehabilitasi, 
perlu keterlibatan keluarga atau 
orangtua untuk mendukung 
klien menyelesaikan program-
nya.

Yang pasti, remaja dengan 
masalah penyalahgunaan nar-
koba harus mengikuti program 
wajib lapor, dan program reha-
bilitasi sesuai dengan tingkat 
kecanduan dan jenis zat yang 
digunakan. Sedangkan mereka 
yang menyandang HIV atau 
AIDS, harus mengikuti program 
terapi ARV. Hal ini ditujukan 
untuk menekan pertumbuhan 
virus, meningkatkan jumlah 
CD4 (lihat box: Pentingnya 
 Immune atau Kekebalan  Tubuh), 

mencegah 
 penyebaran 
(penularan ke 
orang lain/ke-
luarga/anak/
bayi dalam 

 kandungan), dan 
mencegah infeksi  oportunistik 
yang memperburuk keadaan 
umum pasien.

Itu sebabnya, program 
 rehabilitasi narkoba merupakan 
terapi berkelanjutan, atau 
long life therapy. Proses yang 
dijalani oleh pecandu atau 
penyalahguna narkoba adalah 
terapi yang meliputi aspek 
biopsikososial, memperkuat 
pribadi dan ketahanan diri dari 
pengaruh lingkungan. “Penya-
lahguna narkoba yang telah 
direhabilitasi disebut recover-
ing addict, dan dapat kembali 
hidup di tengah masyarakat 
dengan tetap memperkuat 
 pertahanan dirinya, dari penga-
ruh  lingkungan. 

IMUNISASI  
NARKOBA

Generasi muda adalah 
 generasi yang rawan  sebagai 
penyalahguna narkoba. Karena 
itu, pengenalan bahaya  narkoba 
merupakan hal yang mutlak 
dilakukan sebagai usaha pre-
ventif. Umumnya pengguna an 
pertama narkoba diawali pada 
anak usia Sekolah Dasar (SD) 
atau Sekolah Menengah Per-
tama (SMP).

Karena itulah, upaya 

pencegahan harus dilakukan 
sedini mungkin, yaitu mulai 
anak usia SD, SMP, dan SMA, 
sebagai upaya yang berkesi-
nambungan. Pencegahan 
yang dimaksud di sini bukan 
semata-mata informasi me-
ngenai bahaya narkoba, tetapi 
lebih menekankan pemberian 
keterampilan psikososial kepada 
anak untuk bersikap dan ber-
perilaku positif.

“Remaja perlu memperoleh 
imunisasi terkait pengetahuan 
tentang bahaya narkoba. 
 Mereka juga harus  dibimbing ke 
arah pola hidup sehat, melalui 
program Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE), yang berke-
sinambungan. Itulah yang 
di maksud dengan immune se-
benarnya,“ ucap dr. Kusman.

Di sisi lainnya, orang tua 
dan guru wajib memperhati-
kan remaja dari pola berpikir 
dan kegiatan yang dilakukan. 
Aktif melakukan pendekatan 
secara fisik - emosional, serta 
mengajak berpikir dan ber-
tanggung jawab atas diri serta 
kehidupan nya. Orang tua dan 
guru berkewajiban mengarah-
kan pola aktivitas remaja dalam 
memperkuat ketahanan diri 
dengan pendekatan emosional. 
Biasanya, remaja akan meng-
ikuti pendapat atau  nasehat 
orang yang dekat secara 
 emosional dan dianggap me-
mahami dirinya.  (bung)
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dr. Kusman Suriakusumah, Sp.KJ, MPH
(RS MITRA KEMAYORAN)

{  
 }“Di masa lalu, 80% 

pengguna narkoba dengan 
jarum suntik terjangkit 

HIV. 
Gencarnya sosialisasi 
mengenai bahaya 

penggunaan jarum suntik, 
berhasil menekan angka 

terjangkit HIV -- melalui 
jarum suntik-- hingga 

40%”.

Immune secara bahasa berarti kebal. Immunity atau dalam bahasa Indonesia yaitu imunitas, berarti kekebalan.
Pada tubuh manusia, sistem kekebalan tediri dari sel darah putih atau leukosit dengan berbagai spesifikasi dan tugas masing 
masing. Salah satu jenis leukosit yang penting adalah limfosit T CD4 yang memiliki fungsi melindungi.  Limfosit T CD4 akan 
bereaksi untuk melawan kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh.

Human papiloma virus (HPV) yang masuk ke dalam tubuh, langsung menuju  sel limfosit T CD4. Virus berkembang biak dan 
memperbanyak diri di dalamnya. Dari sini, virus akan keluar dari sel limfost T CD4 dalam jumlah banyak, setelah itu sel limfosit 
T CD4 yang ditinggalkannya akan mati. 

Virus yang keluar dalam jumlah banyak itu kemudian masuk ke dalam peredaran darah dan menginfeksi sel limfosit T CD4 
lain. Demikian seterusnya hingga jumlah sel limfosit T CD4 akan merosot dan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. 
(karena fungsi kekebalan tubuh -- limfosit T CD4-- telah tergerus HPV).

pentingnya immune atau kekebalan tubuh

TO DRUGS

Katakan Tidak pada Narkoba
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Dibutuhkan 
pemahaman yang 
benar mengenai 
organ dan fungsi 
alat reproduksi. 
Mental serta 
sikap yang 
berpegang pada 
kaidah agama 
dan norma 
yang berlaku, 
merupakan pagar 
yang kokoh 
untuk mencegah 
timbulnya risiko 
yang tidak 
diharapkan. 

R
emaja, sejatinya 
adalah suatu 
fase dalam siklus 
kehidupan pada 

masa transisi  --perubahan 
fisik dan psikologis– masa 
kanak-kanak menjadi manusia 
dewasa. Kisaran usia remaja, 
umumnya berkisar pada usia 
12 sampai 18 tahun. Namun, 

yang terjadi pada organ 
reproduksi yang melibatkan 
ovarium, rahim, dan hiposisis-
hipotalamus sebagai 
pengontrol hormon,” ujar dr. 
Nancy Liona Agusdin,  Sp.OG. 

Masih seperti kata dokter 
praktik di Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Cikarang ini, pada 
siklus haid yang normal akan 
terjadi ovulasi (pelepasan sel 
telur dari indung telur) setiap 
bulan. “Proses pematangan 
sel telur terjadi di ovarium,  
sementara itu dinding rahim/
endometrium juga mengalami 
proses seiring perkembangan 
sel telur tersebut,” jelasnya

Pada peristiwa ovulasi, 
ovarium akan melepaskan 1 
atau lebih sel telur. “Nah, bila 
sel telur tidak dibuahi, maka 
tidak akan terjadi kehamilan. 

Badan Kesehatan  Dunia (WHO-
World Health Organization) 
menetapkan masa transisi 
tersebut terjadi pada batasan 
usia 12 sampai 24 tahun. 

Tanda-tandanya terlihat 
pada pertumbuhan/perubahan 
secara fisik yang semakin cepat. 
Salah satunya, mulai muncul 
ciri-ciri kelamin sekunder, 
seperti tumbuhnya bulu-bulu 
di sekitar kelamin dan ketiak. 

Pada anak laki laki terlihat 
pada tumbuhnya kumis, 
cambang, jenggot, atau bulu 
dada yang semakin tegas. 
Sementara, terjadi perubahan 
intonasi suara yang menjadi 
semakin besar dan berat. 
Pada wanita, buah dada dan 
pinggul mulai membesar, 
seiring berkembangnya organ 
reproduksi sebagai persiapan 
untuk menghasilkan 
keturunan. 

SIKLUS ALAMIAH 
Pada remaja wanita, 

biasanya diikuti dengan 
pematangan organ reproduksi 
yang ditandai dengan 
dimulainya siklus menstruasi. 
“Ya, menstruasi merupakan 
hasil dari proses kompleks 

Pada remaja wanita yang 
telah mengalami menstruasi, 
otomatis organ reproduksinya 
telah berfungsi. Meski belum 
bisa dibilang matang, namun 
telah memiliki kemampuan 
untuk menghasilkan keturunan 
(hamil). 

Masa transisi ini 
merupakan titik rawan 
terjadinya gangguan pada 
kualitas dan kesehatan 
reproduksi. Istimewanya 
jika remaja tidak memiliki 
pemahaman terhadap 
keberadaan dan fungsi organ 
reproduksi itu sendiri. 

Gangguan Reproduksi
Memang, baik remaja 

putra maupun putri sama-
sama berpeluang menderita 
gangguan reproduksi. Namun 

{  }
“Perilaku seks pranikah, apalagi seks bebas 

dan berganti-ganti pasangan mesti dihindari 
untuk mencegah risiko terkena 

kanker leher rahim”
“Remaja pengguna narkoba atau zat-zat 

adiktif lebih berisiko terjerumus pada 
perilaku seks bebas” 

Menjaga Kualitas

Sementara, endometrium 
yang dipersiapkan untuk 
menerima calon bayi akan 
luruh, dan keluar sebagai 
darah haid,” ungkapnya, 
seraya menambahkan, jadi ini 
merupakan proses alamiah 
yang normal. 

karena organ reproduksi wanita 
lebih kompleks daripada pria, 
maka wanita lebih berpeluang 
mengalami gangguan. Mulai 
dari gangguan yang tidak 
berhubungan dengan perilaku 
seks pranikah (bebas), seperti 
pada siklus haid, nyeri haid, 

Perilaku Remaja
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keputihan, dan sebagainya. 

Itu sebabnya, remaja 
putri sebaiknya membiasakan 
diri untuk mencatat dan 
memperhatikan siklus haidnya. 
Begitu pula dengan kondisi 
lain di luar haid, seperti adanya 
keputihan hingga terjadinya 
perdarahan di luar haid.

Sedangkan gangguan 
yang mungkin timbul akibat 
perilaku seks bebas remaja atau 
perkawinan dini, diantaranya 
dapat mengakibatkan penyakit 
kelamin seperti GO-gonorhoe, 
herpes simpleks, infeksi saluran 
kemih, risiko tertular HIV/AIDS 
(pada pria dan wanita), infeksi/ 
radang panggul, risiko hamil di 
usia muda, risiko aborsi/unsafe 
abortion, dan kanker serviks.

Sementara, pernikahan 
dini dan mempunyai anak di 
usia muda membawa risiko 
kesehatan pada ibu dan 
bayinya. Saat masih remaja, 
organ reproduksi belum 
matang/mature, sehingga 
risiko macet persalinan 
karena panggul sempit 
sering ditemukan. Begitu 
pula kesiapan mental untuk 
kehamilan dan persalinan 
akan berdampak pada proses 
kehamilan dan persalinan.

KANKER SERVIKS
Kanker leher rahim atau 

kanker serviks merupakan 
kanker yang sudah diketahui 
penyebabnya, yakni human 
papilloma virus (HPV). HPV 
ditularkan melalui hubungan 
seksual. Jadi bila remaja 
putri tidak (belum pernah) 
berhubungan seksual, maka ia 
tidak memiliki risiko terkena 
kanker leher rahim.

Ada beberapa metode 
untuk mendeteksi dini kanker 
leher rahim, diantaranya 
pap smear, tes HPV, sampai 
kolposkopi. Pemeriksaan pap 
smear dilakukan dengan cara 
memasukkan alat ke dalam 
vagina. Pada remaja putri yang 
belum pernah berhubungan 
seks, pap smear tidak mungkin 
dan memang tidak perlu 
dilakukan karena dapat 
merusak selaput dara. 

“Lain halnya dengan 
remaja yang pernah melakukan 
hubungan seks. Namun, 

tentu saja harus dengan 
persetujuan dan informed 

consent yang jelas untuk 
memastikannya sebelum 
tindakan itu dilakukan,” 
urainya, tersenyum.

Saat ini sudah ada vaksin 
yang diklaim bisa memproteksi 
risiko kanker leher rahim. 
Vaksin ini tentunya akan efektif 
apabila sudah diberikan pada 
kelompok yang belum terpapar 
HPV atau belum pernah 
berhubungan seks. Nah, remaja 
putri sangat dianjurkan untuk 
mendapatkan vaksin HPV ini.

Sudah pasti, cara paling 
efektif untuk menghindari 
terjadinya risiko di atas 
–baik pada remaja putra 
maupun putri--  adalah 
menghindari perilaku 
seks pranikah (bebas), 
karena akan mempunyai 
banyak risiko yang tidak 
menguntungkan untuk 
kesehatan dan kualitas 
organ reproduksi di masa 
depan.

Itu sebabnya pula, 
kata dr. Nancy, remaja harus 
dibekali pengetahuan mengenai 
keberadaan dan fungsi organ 
reproduksi. Mengetahui tanda-
tanda bila organ reproduksi 
terganggu fungsinya atau 
mengalami kelainan, dan 
mengetahui kemana tempat 
yang tepat untuk berkonsultasi 
mengenai masalahnya. 

Hal yang juga penting 
sebagai bekal bagi mereka 
adalah akibat yang mungkin 
timbul dari perilaku seks 
bebas di kalangan remaja. 
“Membentengi diri dengan 
iman yang kuat merupakan 
cara paling efektif agar 
terhindar dari perilaku seks 
bebas, penggunaan narkoba, 
maupun perilaku mudarat 
yang bisa sangat merugikan,” 
pesannya.  (pnst)
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dr. Nancy Liona Agusdin, Sp.OG
(RSMK CIKARANG) 

 Dikatakan satu (1) siklus 
menstruasi adalah mulai 
dari hari pertama haid 
hingga hari pertama haid 
bulan berikutnya

 Dikatakan normal apabila 
siklusnya berlangsung 28 
hari. Atau masih dalam 
range normal bila berkisar 
antara 21-35 hari

 Siklus yang normal akan 
menghasilkan/mengeluarkan 
1 atau lebih sel telur

 Bila siklus haid lebih 
pendek atau lebih panjang 
dari range normal (21-
35 hari), maka kondisi ini 
merupakan siklus yang tidak 
normal.

sumber: wawancara tertulis dengan  
dr. Nancy Liona Agusdin,  Sp.OG 
RSMK Cikarang 
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 Perilaku seks bebas/seks  
 pranikah
 Penyakit kelamin/ 

 penyakit menular  
 seksual
 Aborsi
 Kehamilan pada usia  

 muda
 Risiko penularan HIV
 Risiko terkena kanker  

 serviks  uteri (leher  
 rahim)

sumber: wawancara tertulis dengan  
dr. Nancy Liona Agusdin,  Sp.OG 
RSMK Cikarang
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R
emaja, merupakan 
suatu fase atau masa 
transisi dari masa 
kanak-kanak menjadi 

manusia dewasa. Selain 
perubahan fisik, pada fase ini 
juga terjadi perubahan psikis 
atau mental emosional. Dengan 
kata lain, meski fisiknya telah 
terlihat matang, namun secara 
mental remaja masih sangat 
labil dan memiliki pendirian 
yang mudah goyah.

Itu sebabnya, remaja 
sejatinya sangat rentan 
terhadap situasi yang 
berkaitan dengan gejala-gejala 

DEPRESI REMAJA
     Membentuk Kualitas 
Psikologis yang Terjaga 

menjadi pemicu terjadinya 
depresi di kalangan remaja. 
Faktor-faktor tersebut bisa 
berasal dari kondisi internal 
maupun eksternal. 

Faktor internal, misalnya 
remaja yang berada di tengah 
keluarga yang kurang harmonis, 
dan faktor eksternal dimana 
ia berada di lingkungan sosial 
yang seolah “membunuh” 
minatnya pada hobi, maupun 
berbagai aktivitas sosial lainnya. 
Situasi ini membuatnya merasa 
tidak diterima di tengah 
masyarakat, atau di lingkungan 
sosialnya. 

PENYEBAB 
DEPRESI

Menurut dr. Stevanus, 
masih banyak faktor lain yang 
tidak mungkin dijabarkan satu 

Sensitif pada 
gejala depresi 
merupakan kunci 
utama dalam 
mengawal remaja 
menuju masa 
depan.

psikologis seperti perasaan 
tertekan, perilaku cemas 
berlebihan, hingga terkurung 
perasaan ketakutan yang tidak 
semestinya, ketika merasa 
tidak mampu menyelesaikan 
“masalah” yang dihadapinya. 

“Situasi ini, merupakan 
salah satu penyebab yang bisa 
menjadi pemicu terjadinya 
DEPRESI,” ujar dr. Stevanus 
Ingwantoro Sp.KJ. Itu belum 
seberapa, kata dokter spesialis 
kedokteran jiwa yang berpraktik 
di RS. Mitra Keluarga Kelapa 
Gading ini. Menurutnya, 
ada banyak faktor yang bisa 

persatu.  Hanya saja, dari sudut 
pandang medis, depresi bisa 
terjadi karena pembawa pesan 
kimia di otak (neurotransmitter) 
mengalami ketidakseimbangan. 
Dua diantaranya adalah 
serotonin dan norepinefrin. 

Norefinefrin berperan 
dalam mengatur motivasi, 
energi, minat dan konsentrasi. 
Sedangkan serotonin 
lebih terlibat soal mood, 
impulsivitas, nafsu makan, 
dan fungsi seksual. “Nah, 
pada penderita depresi, kedua 
neurotransmitter ini telah 
terganggu,” ungkapnya, 
seraya menambahkan, atau 
depresi dapat timbul setelah 
mengalami peristiwa yang 
sangat menyedihkan, misalnya.

Pada orang dewasa dan 
manusia lanjut: berkurangnya 
kekuatan fisik, kehilangan orang 
atau benda yang disayangi, 
kehilangan jabatan atau status 
sosial, faktor ekonomi dan 
penyakit, merupakan beberapa 
faktor pemicu terjadinya 
depresi.

Literatur yang ada 
menyebutkan depresi pada 
wanita dua kali lebih sering 
dibanding laki-laki. Diduga 
ada perbedaan hormonal dan 
perbedaan stres psikososial. 

dr. Stevanus Ingwantoro, Sp.KJ, (RSMK KELAPA GADING) 
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Sedangkan dari kategori usia, 
depresi umumnya dialami 
pada rata-rata usia 40 tahun. 
50% diantara 20-50 tahun. 
Namun, depresi berat dapat 
terjadi pada anak, remaja, dan 
lanjut usia. Yang menarik, tidak 
ditemukan korelasi antara 
status sosioekonomi/budaya 
dengan depresi berat.

TANDA AWAL
Depresi pada remaja, sering 

disebabkan oleh “kegagalan” 
dalam usaha menyelesaikan 
suatu masalah. Persoalan 
yang ingin diselesaikan secara 
mandiri itu, pada akhrinya 
menimbulkan rasa cemas 
berlebihan, dan memicu 
terjadinya depresi.

Itu sebabnya, orang tua 
harus waspada terhadap 
suasana hati putra-putrinya 
yang tengah beranjak remaja. 
Salah satunya, sensitif terhadap 
tanda-tanda awal depresi. 
Hanya memang, gejala depresi 
dapat bervariasi selama paling 
sedikit 2 minggu, namun 
hampir setiap hari terlihat pada 
penderita 

yang mengalami 
suasana perasaan sedih, 
kehilangan minat dan rasa 
senang, kurang tenaga, dan 
mudah lelah.

Keadaan tersebut, biasanya 
diikuti dengan menurunnya 

kemampuan konsentrasi, 
munculnya perasaan tidak 
berguna, hingga pola tidur 
dan nafsu makan yang mulai 
terganggu. Harga diri dan 
rasa percaya diri penderita 
juga semakin menurun. Sering 
merasa bersalah dan berfikir 
negatif, seiring munculnya 
gejala fisik seperti sakit kepala, 
sakit perut, atau kaku pada 
leher dan punggung. Pada 
tingkat yang cukup parah, bisa 
timbul gagasan atau tindakan 
mencederai diri atau keinginan 
bunuh diri.

Pada depresi ringan dan 
sedang, penderita tidak perlu 
mendapat perawatan medis. 
Selain itu depresi ringan dan 
sedang dapat ditangani sendiri 
dengan berbagai alternatif 
penanganan dan pencegahan 
depresi. Biasanya dengan 
menerapkan pengaturan diet, 
olahraga, dan relaksasi ataupun 
terapi obat anti depresan. 
Namun, pada kasus depresi 
berat perlu diberikan perawatan 
medis di rumah sakit.

DAPAT 
DISEMBUHKAN

Kesembuhan tentu sangat 
tergantung dari penderita, 
keluarga, dan lingkungan yang 
mendukungnya. Hanya saja, 
pengobatan depresi berat harus 
dilakukan secara menyeluruh, 

yaitu melakukan PSIKOTERAPI 
– sebagai pendekatan yang 
dianggap paling efektif. Karena, 
prinsip utama dari terapi ini 
adalah mengubah negative 
thinking penderita menjadi 
rational thinking. 

“Di sisi lain, sangat penting 
untuk menumbuhkan rasa 
percaya diri, dan mengurangi 
kekhawatiran akan kegagalan, 
sehingga pada akhirnya 
mampun membangkitkan 
kembali motivasi hidup,” jelas 
dr. Stevanus.

Lebih dari itu, lanjutnya, 
dibutuhkan yang disebut 
KONSELING KELUARGA. 
Tujuannya, agar keluarga/
lingkungan dapat memberikan 
dukungan pemahaman dan 
mampu mendampingi penderita 
(pasien) saat mengalami 
depresi. Sementara keluarga 
mungkin mengalami gangguan 
emosional sewaktu menghadapi 
anggota keluarganya yang 
mengalami depresi. FARMAKO 
TERAPI dilakukan dengan 
menggunakan obat-obat anti 
depresi,” urainya.  (pnst)
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{  
 }“Pikiran untuk 

melakukan bunuh diri 
dapat timbul pada 
sekitar dua per tiga 

pasien depresi.
10% - 15% 

diantaranya melakukan 
bunuh diri”.
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1.  Mood Depresi: perubahan kondisi emosional - ditandai adanya  
 sikap muram, pesimis terhadap masa depan, merasa sedih dan  
 cenderung untuk menangis
2.  Perasaan Bersalah: ditandai adanya kecenderungan untuk  
 menyalahkan diri, perasaan telah mengecewakan orang lain,  
 dan pemikiran yang terkadang disertai delusi dan halusinasi  
 rasa bersalah
3.  Bunuh Diri: adanya pemikiran dan gerak-gerik yang mengarah  
 pada tindakan bunuh diri.
4.  Insomnia – Inisial: kesulitan untuk memulai tidur
5.  Insomnia – Pertengahan: merasa sulit untuk tidur sepanjang  
 malam, akibat terbangun pada malam hari.
6.  Insomnia – Tertunda: keadaan bangun yang terlalu awal pada  
 pagi hari dan tidak dapat tidur kembali.
7.  Minat dan Pekerjaan: perasaan tidak mampu melakukan   
 pekerjaan dan kehilangan minat pada hobi dan aktivitas sosial.
8.  Retardasi: suatu keterlambatan dalam berpikir dan aktivitas  
 yang diukur dengan wawancara.
9.  Agitasi: suatu gejala dimana penderita depresi tidak mampu  
 beristirahat, cenderung menunjukkan gejala anxiety.
10.  Anxiety – Psikologis: rasa cemas berlebihan yang berkaitan  
 dengan gejala-gejala psikologis seperti perasaan tertekan,   

Aspek 
Untuk Menilai 
Gejala Depresi

 temperamental, perilaku cemas dan rasa ketakutan.
11.  Anxiety – Somatic: kecemasan yang bermanifestasi dengan  
 gejala fisik seperti gastrointestinal, kardiovaskular, sakit kepala,  
 respirasi, genitourinari, dan lain-lain.
12.  Gejala Somatis – Gastrointestinal: gejala depresi yang   
 berdampak pada sistem pencernaan, berupa hilang selera   
 makan, rasa berat pada abdomen, dan konstipasi.
13.  Gejala Somatis – Umum: gejala depresi berupa rasa berat  
 pada ekstremitas, punggung atau kepala, nyeri punggung   
 menyebar, kehilangan energi, dan kelelahan.
14.  Gejala Genitalia: ditandai dengan adanya penurunan   
 kehilangan libido, ataupun adanya gangguan pada menstruasi
15.  Hipokondriasis: ketakutan menderita atau keyakinan memiliki  
 penyakit medis yang serius, meskipun tidak ada dasar medis  
 untuk keluhan yang dapat ditemukan.
16. Kehilangan Berat Badan: adanya penurunan berat badan, baik  
 samar maupun yang parah.
17. Pendekatan (Pemahaman): penurunan kemampuan 
      memahami (daya tangkap) sesuai dengan latar belakang atau 
      bidangnya).

sumber:  artikel dr. Stevanus Ingwantoro Sp.KJ., RSMK KG

17 

referensi

Suasana perasaan yang 
dapat merupakan suatu 
diagnosis penyakit atau 
sebagai gejala dari penyakit 
lain. Atau, suatu kata yang 
sering digunakan untuk 
menggambarkan suasana 
perasaan sedih, susah hati 
atau merasa tidak berguna.

DEPRESI: 
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sebabnya, kesehatan dan 
keindahannya harus senantiasa 
dijaga. 

Menjaga kesehatan mata, 
merupakan upaya terbaik dalam 
menyelamatkan aset, untuk 
menyongsong  masa depan 
anak. Bagaimana tidak. Sekitar 
80% dari informasi yang 
diterima manusia berasal dari 
mata. Ketika mata mengalami 
gangguan, maka kualitas hidup 
pun ikut terganggu.

Memang, kesehatan 

mata, pandangan buram, 
hingga menyebabkan mual dan 
muntah, serta menimbulkan 
perubahan emosi (mood). 

Lebih dari itu, mata menjadi 
sensitif terhadap cahaya. 
“Pada kasus yang lebih berat, 
penderita juga sensitif terhadap 
suara,” ungkapnya.

“Mata lelah itu disebabkan 
oleh cramping otot siliaris 
mata yang berfungsi dalam 
proses akomodasi saat mata 
dihadapkan pada obyek 
dekat,” jelasnya. Itu sebabnya, 
salah satu hal penting yang 
harus diwaspadai adalah 
menghindari aktifitas mata 
pada fokus jarak dekat yang 
terlalu lama. “Dengan kata lain, 
dibutuhkan self control yang 
baik. Istirahatkan mata dengan 
cara tidur, mata ditutup atau 

Pepatah mengatakan; mata yang sehat merupakan cermin 
dari jiwa yang sehat. Kesehatan mata anak dan remaja 
merupakan poin penting yang harus terjaga.

dan keindahan mata (bola 
mata) akan berlangsung 
sesuai asupan nutrisi, seiring 
pemanjangan bola mata secara 
normal, yang merupakan proses 
alamiah. 

Namun, 
persoalan mulai 
timbul ketika 
anak atau remaja 
semakin aktif dan 
kreatif. Dorongan 
rasa ingin tahu 
yang tinggi kerap 
membuat anak 
atau remaja tidak 
memperhatikan 
“bahaya” yang 
mengancam 
kesehatan mata. 

MATA 
LELAH 

Seiring dengan kemajuan 
jaman, para remaja dihadapkan 
dengan aktifitas jarak dekat 
yang berlebihan. “Ini terbukti 
banyak menimbulkan masalah 
kesehatan mata (mata lelah),” 
kata dr. Sengdy C. Chauhari, 
Sp.M.

Dalam istilah medis, kata 
dokter spesialis mata yang 
berpraktik di RS Mitra Keluarga 
Kelapa Gading ini, mata lelah 
disebut asthenopia. Gejalanya 
mencakup mata pegal, nyeri 
kepala (pening) di sekitar 

melihat obyek jauh,” timpalnya.

PEMAKAIAN SOFT 
LENS

Menurut dr. Indrajana, 
Sp.M, aktivitas memandang 
pada satu titik obyek jarak 
dekat dalam jangka waktu 
yang lama juga bisa memicu 
terjadinya kelainan refraksi. 
Begitu pula dengan pemakaian 
lensa kontak (soft lens) untuk 
jangka waktu panjang dan 
lama. Bahkan, jika kurang 
bersih bisa menyebabkan alergi 
atau kornea luka dan terinfeksi. 

Masih seperti kata dokter 
spesialis mata yang berpraktik 
di RS Mitra Keluarga Bekasi 
ini, pemakaian soft lens 
sebagai gaya hidup memang 
banyak digandrungi remaja, 
namun sangat perlu mendapat 
perhatian ekstra.  

{  
}“Makanan yang banyak mengandung 

vitamin A dan beta karoten sangat berguna 
untuk menjaga kesehatan mata.  Yang 
mengandung vitamin A, diantaranya 

adalah wortel, tomat, alpukat, dan labu 
kuning. Sedangkan sayuran yang banyak 

mengandung karotenoid antara lain 
bayam, brokoli, atau sayuran hijau yang 

mengandung zat besi”

KESEHATAN MATA
Perlu Self Control yang Baik

S
elain memiliki fungsi 
yang sangat vital bagi 
manusia, organ yang 
satu ini juga memiliki 

pengaruh luar biasa terhadap 
performance seseorang. Itu 
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dr. Sengdy C. Chauhari, 
Sp.M, (RSMK KG)

dr. Indrajana, Sp.M 
(RSMK BEKASI)

antisipasi kesehatan mata
•  Hindari aktivitas melihat dekat secara berlebihan, perlu istirahat   
 untuk mata dengan sekali sekali melihat jauh
•  Hindari kontak dengan debu, polusi dan terik matahari
•  Hindari menggosok-gosok atau menekan mata secara berlebihan
•  Cuci tangan sebelum memegang bulu mata dan tepi kelopak mata  
 dengan tisu bersih
•  Hindari penggunaan obat tetes mata tanpa indikasi dari dokter
•  Hindari pemakaian make up berlebihan di sekitar kelopak mata
•  Sebelum menggunakan softlens pertama kali, pahami betul risiko &  
 pencegahannya
•  Periksakan mata sedini mungkin bila ada keluhan

sumber: artikel dr. Indrajana, Sp.M – RSMK Bekasi 

STRATEGI 
MENJAGA KUALITAS MATA4•  Perlu self control yang baik untuk berhenti/
 mengistirahatkan mata terhadap aktifitas jarak dekat yang  
 berlebihan.
•  Konsumsi sayuran hijau dan buah-buahan secara teratur
•  Hindari paparan sinar matahari yang berlebihan – pakai  
 sunglasses
•  Hindari benturan pada mata

sumber: artikel dr. Sengdy C. Chauhari, Sp.M – RSMK KG

antisipasi kesehatan mata

Pasalnya, selain membawa 
manfaat dari  sisi azas praktis 
dan mendukung penampilan, 
penggunaan soft lens juga 
memiliki dampak negatif. 
Salah satunya, menyebabkan 
infeksi mata. Infeksi yang 
dinamakan acanthamoeba 
keratitis ini terjadi akibat 
bakteri acanthamoeba catellani 
yang berasal dari air yang 
terkontaminasi di tempat 
penyimpanan soft lens.

Selain itu, apabila 
tidak hati-hati dalam 
menggunakannya, 
dikhawatirkan dapat 
menyebabkan corneal ulcer, 
yaitu kondisi dimana terdapat 
luka terbuka pada kornea. 
Gejala yang timbul biasanya 
produksi air mata meningkat, 
sensitif terhadap cahaya, 
pandangan menjadi kabur, 

gatal dan nyeri, hingga bisa 
mengakibatkan kebutaan.

“Untuk kasus infeksi, bisa 
terjadi ulkus kornea (koreng), 
perforasi kornea (jebol), bahkan 
sampai infeksi bola mata.  
Terapi dini sangat diperlukan 
sesuai dengan penyebabnya. 
Tatalaksana pengobatannya 
dilakukan dengan rawat inap 
melalui topikal, oral & injeksi, 
bahkan transplantasi bila 
memang diperlukan,” urainya.

Karena itulah, diperlukan 
pemahaman mengenai 
manfaat dan risiko sebelum 
menggunakan soft lens. 
Minimal, mengikuti prosedur 
dan cara perawatan yang baik 
dan benar agar tidak terjadi 
infeksi. Selain itu, pengguna 
wajib menjaga kebersihan 
soft lens berikut tempat 

penyimpanannya.  “Bahkan, 
pemakaian kosmetik pada 
bulu mata pun harus 
dilakukan dengan cara yang 
aman dan bersih,” timpalnya. 

Kesehatan organ vital 
ini harus selalu terjaga. 
Karena, berada di lingkungan 
dengan polusi udara cukup 
tinggi juga bisa memicu 
iritasi dan alergi. Sementara, 
kelainan refraksi seperti 
myopia, hypermetropia, atau 

astigmatism, atau terjadi iritasi, 
alergi, hingga terkontaminasi 
bakteri, virus, jamur, maupun 
amoeba seperti konjungtivitis, 
blefaritis, dan hordeolum 
(bintitan),  hingga ulcus cornea, 
bisa terjadi kapan saja dan 
dimana saja.

Cara efektif 
setelah melakukan 
self contol secara 
mandiri adalah, 
bila terjadi keluhan 
menetap dalam 
1x24 jam, maka 
jalan yang terbaik 
adalah pergi 
memeriksakannya 
ke dokter mata, 
untuk memperoleh 
penanganan segera. 

 (pnst)
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R
emaja, sebagai suatu 
proses transisi dari 
masa kanak-kanak 
menuju dewasa, 

akan mengalami perubahan 
fisik, psikis, hingga perilaku 
yang bisa membawa pengaruh 
kepada keindahan kulit, 
termasuk wajah. Salah satunya, 
perubahan hormonal 
di dalam tubuh yang 
bisa menyebabkan 
produksi kelenjar 
sebacea (kelenjar 
minyak) 
meningkat. 
“Jika terjadinya 
perubahan 
hormonal ini tidak 
dijaga dengan baik, 
maka jangan heran jika akan 
menimbulkan masalah pada 
kesehatan kulit, termasuk kulit 
wajah,” kata dr. Vonny Indriati, 
Sp.KK. 

besar masalah kesehatan kulit 
pada remaja, timbul ketika 
ia tidak memiliki perhatian 
pada kebersihan. Atau, tidak 
membersihkan wajah secara 
benar,” ungkapnya, seraya 
menambahkan, jika kondisinya 
demikian, maka jerawat akan 
mulai tumbuh. 

Apalagi, pada remaja 
yang berani melakukan uji 
coba terhadap berbagai merk 
kosmetik --meski hanya 
pembersih wajah-- yang 
justru akan memicu timbulnya 
jerawat lebih banyak. Cara 
modern dengan menggunakan 
produk kosmetik, hasilnya 
kadang memang bisa langsung 
dirasakan dalam waktu singkat. 
Namun, mencoba berbagai 
produk kecantikan atau ganti-
ganti produk kecantikan 
cenderung membawa risiko 
yang cukup fatal. 

“Bisa memicu terjadinya 
dermatitis (radang kulit) karena 
alergi. Kalau sudah begini, maka 
ia harus berobat segera untuk 
menemukan faktor pencetus 
alerginya sedini mungkin, 
sehingga dapat diantisipasi 

Pola makan dan istirahat yang benar, bijaksana 
untuk tidak menggunakan kosmetik berbahan 

kimia, serta banyak mengkonsumsi sayuran dan 
buah-buahan segar, merupakan strategi terbaik 
untuk memperoleh kesehatan kulit wajah yang 

terjaga. 

Kulit wajah yang bersih, 
halus, dan cantik alami, tentu 
menjadi dambaan setiap 
wanita, khususnya remaja putri 
yang tengah berada dalam 
fase pubertas. Hanya saja, 
tak semua manusia memiliki 
anugerah berupa keindahan 
kulit yang sempurna.

Sementara, masalah umum 
yang sering terjadi adalah, kulit 
wajah nampak gelap, kasar dan 
kusam, sebagai suatu kondisi 
yang sangat tidak diinginkan. 
Bisa dipahami, karena hal 
ini akan sangat menganggu 
penampilan, terutama pada 

remaja putri yang 
sedang memasuki 

masa pubertas. 

Padahal, 
tambah dokter 
spesialis kulit 
dan kelamin 
yang berpraktik 

di RS Mitra 
Keluarga Bekasi 

Timur ini, kehalusan kulit di 
masa kanak-kanak bisa tetap 
terjaga jika yang bersangkutan 
memiliki kepedulian tinggi 
pada kebersihan. “Sebagian 

KECANTIKAN KULIT 
Jangan Sampai Rusak oleh Noda 
Permanen

dan tidak menjadi masalah 
dikemudian hari,” jelasnya. 

Ya, timpal dr. Maria B 
Djatmoko, Sp.KK, sejawat yang 
berpraktik di RSMK Bekasi, 
masalah kesehatan kulit yang 
umum terjadi, biasanya berawal 
pada kulit yang menjadi 

berminyak. Kemudian, disusul 
dengan hadirnya komedo, 
jerawat, hingga munculnya 
eksim sebore –semacam 
ketombe— yang akan sangat 
menganggu keindahan kulit di 
sekitar wajah.

“Selain faktor genetik 
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{ }
“Mencegah jerawat berarti 

menghindari timbulnya 

bekas jerawat yang 

kadang bisa permanen”.
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dr. Vonny Indriati, Sp.KK
(RSMK BEKASI TIMUR)

   Mandi dan cuci muka secara teratur
 Perbanyak konsumsi atau memanfaatkan buah-buahan segar   

    yang berguna dan membawa efek positif pada kesehatan kulit,   
 terutama kulit wajah.
 Gunakan kosmetik sesuai usia - Hindari pemakaian kosmetik   

 berlebihan, terutama yang berbahan kimia
 Kenali jenis kulit Anda terlebih dahulu, sebelum memutuskan   

 untuk menggunakan produk pembersih wajah. 
 Gunakan pelindung wajah ketika ke luar rumah, terutama pada   

 tempat-tempat yang banyak mengandung debu danpolusi. 
 Bila ada jerawat jangan diobati sendiri
 Segera konsultasi dan berobat ke dokter spesialis kulit kelamin.

menjaga kualitas kulit remaja

dr. Maria B. Djatmoko, Sp.KK
(RSMK BEKASI)

(keturunan), perilaku remaja 
yang  cenderung “super aktif” 
biasanya akan mempengaruhi 
pola makan yang menjadi 
tidak sehat, dan tidur jauh 
lebih larut dari sebelumnya. 
Hal ini menjadi pemicu dari 
meningkatnya hormon dan 

menyebabkan timbulnya 
jerawat,” ucapnya. 

Yang pasti, remaja dengan 
kulit berminyak umumnya 
memiliki risiko lebih tinggi pada 
masalah kulit seperti jerawat, 
komedo dan sebagainya. Itu 
sebabnya, remaja yang memiliki 
jenis kulit berminyak sangat 
dianjurkan untuk menerapkan 
pola makan yang sehat, cukup 
istirahat atau tidak tidur 
setelah larut malam, serta 
rutin menjaga kebersihan kulit. 

“Dianjurkan mencuci muka 
dengan sabun bayi, minimal 
2x sehari. Bila kulit terasa 
kering, disarankan untuk 
menggunakan hand and body 
lotion,” sebutnya, memberi tips. 

Namun, imbuhnya, hal 
paling penting ketika jerawat 

terlanjur muncul adalah 
segera pergi berobat. Atau, 
melakukan konsultasi kepada 
dokter spesialis kulit dan 
kelamin, untuk mencari solusi 
pada masalah kulit yang 
diderita. “Prinsipnya, mencegah 
timbulnya jerawat berarti 
mencegah bekas jerawat yang 
bisa merusak keindahan kulit 
wajah. Apalagi jika bersifat 
permanen,” timpalnya. 

Sebuah literatur 
memaparkan bahwa 
meningkatnya aktivitas pada 
remaja, maka akan memicu 
pada meningkatnya hormon 
androgen. Di sisi lain, produksi 
sebum (kelenjar minyak) juga 
meningkat, dan menjadi pemicu 
dari timbulnya jerawat atau 
ketombe sebore (seborrhea- 
peradangan pada kulit wajah), 
yang bisa menyebabkan bekas 
atau noda.  (pnst)
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tips

{  
}Faktor-faktor risiko 

dari terjadinya kanker 
serviks adalah kebiasaan 

berganti pasangan seksual, 
hubungan seksual di usia 

muda, dan kebiasaan 
merokok. 

K
anker serviks adalah kanker dari mulut rahim. Kanker serviks merupakan kanker yang paling 
sering terjadi pada wanita. Kanker serviks umumnya disebabkan oleh virus HPV (human 
papiloma virus). Infeksi virus HPV, erat kaitannya dengan penyakit yang ditularkan melalui 
hubungan seksual.

Risiko mengalami infeksi HPV meningkat 10 kali pada setiap penambahan pasangan seksual. 
Penularan infeksi HPV pada umumnya terjadi melalui kontak langsung kulit seperti hubungan seksual, 
dapat juga terjadi penularan melalui kuku.

VAKSINASI HPV
Sebagai pencegahan (bukan pengobatan), dapat 

dilakukan dengan melakukan vaksinasi HPV dan melakukan 
pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear bertujuan 
untuk mendeteksi adanya kelainan pada sel-sel di mulut rahim 
sebelum menjadi sel kanker. Terdapat 2 jenis vaksin HPV, yaitu 
vaksin bivalent (perlindungan terhadap HPV tipe 16, 18) dan 
quadri valent (HPV tipe 16, 18, 
6, 11).

Vaksinasi HPV dapat 
diberikan kepada wanita 
usia 10 - 55 tahun dan 
belum terinfeksi virus 
HPV. Pemberian vaksinasi 
yang terbaik, dilakukan 
pada wanita yang berusia 
10 - 26 tahun dan belum 
pernah melakukan 
hubungan seksual.

Pemberian vaksinasi pada populasi dapat menurunkan kejadian 
infeksi HPV 16/ 18 hingga 85%. Vaksinasi diberikan sebanyak 3 kali, 
disuntikkan secara intramuscular dengan jadwal bulan 0, 1, 6 atau 
bulan 0, 2, 6. Vaksinasi ini tidak direkomendasikan untuk diberikan 
pada ibu hamil dan sedang menyusui.

CARA EFEKTIF 
Mencegah Kanker 
Serviks 

dr. LISDAYANTI, Sp.OG, 
RSMK TEGAL

Kanker serviks (mulut rahim) merupakan kanker pada 
wanita yang dapat dicegah. Cara pencegahannya adalah 
dengan menghindari faktor risiko serta melakukan 
vaksinasi HPV dan pemeriksaan pap smear secara rutin.

KATEGORI VIRUS HPV 
Kategori Risiko Tinggi tipe 16, 18, 31, 33, 35, 39, 

       45, 51, 52, 56, 58, 59   
Kategori Risiko Rendah tipe  6, 11, 40, 42, 43, 44,  
54, 61, 70, 72, 81

Infeksi HPV risiko tinggi merupakan 
awal proses terjadinya kanker serviks. 

Namun sebelum menjadi kanker serviks 
biasanya didahului dengan lesi pra 
kanker (kelainan menjadi kanker).
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Organ Kecil 
dengan Fungsi Luar Biasa

T
ahun 1993, Victor lulus dari Fakultas 
Kedokteran Universitas Katolik (UNIKA) 
Atmajaya. Sesuai standar prosedur profesi, 
dokter muda ini melaksanakan tugas 

pengabdian, sebagai pegawai tidak tetap (PTT) 
Puskesmas di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tahun 
1999, ia bergabung sebagai dokter umum di UGD 
Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Surabaya.

Sebelumnya, Victor mengaku sangat tertarik 
dengan bidang penyakit dalam, namun ia melihat 
sesuatu yang luar biasa pada organ berukuran 
relatif kecil tetapi mempunyai fungsi sangat besar.

Pepatah itu sangat benar; "manusia boleh 
berusaha, tetapi pada akhirnya Tuhan lah yang 
menentukan". Awalnya tertarik dengan penyakit 
dalam. Entah kenapa, saya malah menjadi dokter 
spesialis mata,” ucapnya. Bagi Victor, tidak ada 
yang lebih membahagiakan selain berhasil pada 
proses penyembuhan pasien dengan gangguan 
penglihatan.

Dengan dedikasinya yang tinggi terhadap 
profesi, maka tak banyak waktu luang yang bisa 
dinikmati bersama keluarga. Tak heran, sekadar 
santai di rumah, apalagi menikmati traveling 
bersama keluarga, merupakan anugrah yang tak 
ternilai baginya.  (pnst)

dr. Victor S. Tandean, Sp.M (RSMK SURABAYA)

Berada di lingkungan 
keluarga dokter --ayah 
dan dua kakak berprofesi 
dokter-- menjadi bekal yang 
cukup bagi Victor Setiawan 
Tandean, untuk mengikuti 
jejak pendahulunya.

{ }Pehobi olahraga tenis dan renang 
ini menyelesaikan program pendidikan 

dokter spesialis (PPDS)Mata di FK 
Universitas Samratulangi, Manado, 

Sulsel, tahun 2009

Profil
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S
etiap wanita, tentu mendambakan kulit wajah yang bersih, 
halus, dan sehat. Namun, tidak semua wanita bisa memi-
likinya dengan sempurna. Bahkan, ada saja yang meng-
ganggu kesehatan kulit, termasuk 

wajah. Mulai dari jerawat, munculnya 
flek hitam bekas luka, maupun beberapa 
masalah yang sering ditemukan di bagian 
wajah, hingga alergi yang bisa sangat 
mengganggu dan merusak keindahan 
kulit.

Setidaknya, fenomena yang telah 
berlangsung sepanjang masa itulah yang 
memicu wanita kelahiran Lasem, Jawa 
Tengah ini menekuni profesi sebagai 
dokter spesialis kulit dan kelamin. “Ya, 
cita-cita menjadi dokter spesialis kulit 
memang telah terbentuk sejak masih 
duduk di bangku SMA,” kata dr. Vonny 
Indriati, Sp.KK.

Tak heran, setelah kenyang menimba 
pengalaman sebagai dokter umum di ber-
bagai daerah, alumni Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 1984 ini, langsung 
fokus pada bidang kesehatan kulit yang menjadi minatnya sedari 
awal. Ia menyelesaikan PPDS (program pendidikan dokter spesialis) 
Kulit dan Kelamin di FK Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, 

dr. Vonny Indriati Sp.KK (RSMK BEKASI & BEKASI TIMUR)

Ingin Mengembangkan

   Klinik Kulit   
   & Kecantikan

tahun 1997.

Tahun 1998, dr. Vonny bergabung di Rumah Sakit Mitra Ke-
luarga (RSMK) Bekasi. Saya melihat 
RSMK, merupakan salah satu institusi 
pengelola pelayanan kesehatan yang 
yang terbaik,” ungkapnya.

Saat ini, selain praktik di Poli Kulit 
dan Kelamin RSMK Bekasi, pehobi non-
ton film untuk mengisi waktu di sela-
sela jadwal padat kesibukannya ini, 
juga tercatat sebagai dokter spesialis 
yang berpraktik di RSMK Bekasi Timur, 
sejak tahun 2004.

Pesatnya perkembangan ilmu pen-
getahuan dan teknologi di bidang ke-
sehatan kulit dan kecantikan, menjadi 
titik terang bagi wanita kelahiran Juni, 
tahun 1957 ini untuk mewujudkan visi 
dan misinya mengembangkan klinik 
kulit dan kecantikan.

Tak heran pula jika dokter yang memilih rekreasi sebagai sarana 
menikmati waktu luang bersama keluarga ini, berharap poli kulit 
dan kelamin yang digawanginya selama ini, bisa berkembang men-
jadi klinik kulit dan kecantikan di RSMK.  (pnst)

Arti kepuasan bagi dr. Vonny Indriati Sp.KK adalah ketika 
pasien berhasil sembuh dari penyakit kulit yang diderita.

a 
.

{ 
 }Dengan dukungan 
teknologi yang sema-

kin canggih, klinik kulit 
yang ada bisa menjadi 

lebih maju dan berkem-
bang.
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T
ak banyak waktu luang yang bisa dinikmati lelaki yang 
memperoleh gelar Spesialis Obstetri Ginekologi (Obsgyn) 
dari FK UI, tahun 2002 silam ini. Ia memilih Obsgyn dengan 
tujuan agar bisa menangani pasien secara tuntas. Selain itu, 

hanya jurusan ini yang melayani pasien 
yang tengah berbahagia. “Jadi, saya bisa 
ikut berbahagia dengan mereka,” jelas dr. 
Reza Kamal Sp.OG.

Yang menarik, pehobi olahraga 
tenis dan berburu ini tetap berusaha 
menyediakan waktu untuk dinikmati 
bersama keluarga. “Biasanya, bikin acara 
barbeque (BBQ) di rumah, atau sekadar 
cuci mata dan makan di mal,” ungkapnya.

Hebatnya, main tenis dan latihan 
memanah tetap dijadwal seminggu sekali. 
Bahkan, memanah (berburu babi hutan) 
di kebun, menjadi selingan mengasikkan 
di sela-sela hobi lainnya, bercocok tanam. 
Menurut dokter praktik di RSMK Depok 
ini, tidak hanya gembar gembor go green, 
ia sudah menanam sebanyak 150.000 
pohon di lahan seluas 40 hektar, di desa 
Girimukti, Ciemas, Sukabumi, bersama 

  dr. Reza Kamal, Sp.OG (RSMK DEPOK) 

Gemar Menikmati

Alam Terbuka
dengan teman, termasuk beberapa dokter lain. “Saat ini, tingginya 
sudah mencapai 2-3 meter,” sebutnya, bangga. Jenis pohon yang 
ditanam adalah sengon, jabon, dan suren.

Ada lagi. Hobi menikmati alam 
juga sering diterapkan bersama 
keluarga. Berbekal sport utility 
vehicle (SUV) 4x4, dr. Reza kerap 
memboyong keluarga untuk menjajal 
“kegarangan alam”, mulai dari track 
ringan hingga ekstrem. “Kita nikmati 
sambil camping. Mendirikan tenda, 
menyiapkan peralatan masak, dan 
makan bersama di tengah alam terbuka 
itu mengasikkan,” paparnya.

Tentu saja, ketika melakukan 
aktivitas tersebut, ia selalu melibatkan 
club 4x4 lokal, yang memahami 
medan dan route yang akan ditempuh. 
“Pada kesempatan itu, biasanya kami 
membawa bibit dan pupuk untuk 
masyarakat yang tinggal di pelosok 
atau tempat yang sulit dijangkau,” 
ujarnya.  (pnst){ 

  }
Terbayang sosok 

lelaki berbaju putih bersih 
mambawa steteskop, 

lengkap dengan tas jinjing 
kulit berwarna hitam. 

Itulah gambaran dari profil 
profesi pilihannya, ketika ia 
memutuskan masuk Fakultas 

Kedokteran Universitas 
Diponegoro (FK Undip), 

Semarang.

Kesibukannya sebagai dokter ahli kandungan terbilang padat. Namun, ia punya 
sederet hobi mengasikkan untuk mengisi waktu luang yang tersisa.

profil
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M
enariknya, 
kata Wigih 
Wuryaningrum, 
seiring berjalannya 

waktu, ia justru menemukan jati 
dirinya. “Ya, menjadi seorang 
dokter, ternyata pilihan yang 
sangat tepat buat saya,” ujarnya, 
mantap. Tak heran, tahun 

2004 ia menyelesaikan 
program pendidikan 
dokter spesialis (PPDS) 
kulit dan kelamin di 
Universitas Airlangga 
(Unair), Surabaya.

“Sepanjang 
pengalaman menangani 
pasien yang datang dengan berbagai karakter itu, saya hanya 
melihat satu harapan dari mereka dan keluarganya. Sembuh!” 
ucapnya, singkat. Jadi, itulah yang harus ia lakukan. Memberikan 

 dr. Wigih Wuryaningrum, Sp.KK (RSMK WARU)

Menemukan Jati Diri
pada Profesi

palayanan sebaik-baiknya dan berusaha memenuhi harapan pasien 
dan keluarganya.

Jadi, tak usah heran juga jika hingga saat ini, dr. Wigih 
tergolong aktif meningkatkan pengetahuan dan keilmuannya. 
Diantaranya, mendalami teknik laser dan cosmetic dermatology di 
Singapura dan London, Inggris, pada 2005 dan 2011.

Semua itu, ditujukan agar dapat memberikan pelayanan dan 
penanggulangan masalah kesehatan kulit dan 
kelamin secara profesional. Lebih dari itu, Ia ingin 
memiliki andil dalam menanggulangi berbagai 
masalah kesehatan kulit dan kelamin secara 
profesional, serta memperoleh kesempatan untuk 
mengedukasi masyarakat dalam pencegahannya.

Saat ini, dr. Wigih Wuryaningrum dokter 
praktik di Poli Kulit dan Kelamin RS Mitra 
Keluarga Waru, Jawa Timur. Ia bergabung dengan 
rumah sakit Mitra Keluarga sejak tahun 2009.

Berburu kuliner, nonton, atau asik masyuk 
membaca artikel ilmiah merupakan selingan 
dalam mengisi jeda waktu luang yang tersisa, 
di sela-sela jadwal ketat kesibukannya. Soal 
menikmati waktu bersama keluarga, pilihan 
biasanya jatuh pada agenda traveling. “Biasanya 
kita sepakat untuk mengunjungi tempat-tempat 

wisata favorit,” ungkap dokter yang tetap menyediakan waktu 
khusus untuk renang, jogging atau bersepeda di pagi hari, sebelum 
memulai aktifitas hariannya ini. (pnst)

Jauh sebelumnya, Wigih bercita-cita 
menjadi seorang arsitek. Namun, 
untuk menghormati harapan orang 
tua, ia melanjutkan pendidikannya 
di Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya, Malang.

{  
}Banyak cara yang bisa 

ditempuh dalam mencari solusi dan 
menegakkan diagnosa. Salah satu-

nya, melalui peningkatkan pengeta-
huan seiring perkembangan 
teknologi kesehatan yang 

berkembang pesat.
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rekomendasi

{ 
}

sesuai bidang ilmu yang dimiliki 
dengan remunerasi yang wajar, 
lengkap dengan peluang meniti 
karir setinggi mungkin. 

Jika memutuskan untuk 
melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi, cobalah melakukan 
riset kecil-kecilan mengenai 
universitas yang dituju. 
Caranya, bisa dimulai dengan 
mengetahui program studi yang 
ditawarkan. Cocokkah dengan 
minat. Karena, keputusan “ikut 
teman” dalam melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi, 
merupakan pilihan yang 
terburuk,” kata Judi Arto. 

Pasti, tidak semua 
perguruan tinggi memiliki 
keunggulan yang setara untuk 
setiap program studi yang 
ditawarkan. Binus misalnya, 
mungkin merupakan salah 
satu universitas yang unggul 

pada program studi teknologi 
informasi dan design grafis, 
atau Universitas Trisakti yang 
unggul untuk program studi 
kedokteran gigi. Lulusannya 
telah beredar di mana-mana 
dan memperoleh pengakuan 
cukup baik. 

 Strategi penting lainya 
adalah, pahami juga arah 
dari perguruan tinggi yang 
menjadi pilihan. “Katakanlah 
Kalbis Institute, arahnya jelas: 
kualitas, siap terap, inovasi, dan 
globalisasi,” ungkap Marketing 
Director Kalbis Institute ini, 
seraya memaparkan arah dan 
tujuan didirikannya perguruan 
tinggi yang menitikberatkan 
fokus program studi pada life 
science, hasil kolaborasi antara 
Yayasan Pendidikan Kalbe 
dengan Yayasan Bina Nusantara 
itu. “Nah, penerapannya 
seperti apa? Itulah yang kita 
terapkan dan masukkan ke 
dalam kurikulum dan kegiatan 
kemahasiswaan,” timpal 
Kalvin Kristianto, Marketing 
Manager Kalbis Institute, yang 
mendampingi Judi. 

Telisik juga seperti apa 

fasilitas pendukung yang 
disiapkan. Bagaimana fisik 
bangunan dan environment, 
cukup mendukung atau 
nyamankah sebagai area belajar. 
Begitu pula dengan fasilitas non 
fisik, pusat layanan karir dan 
pusat layanan mahasiswa. “Apa 
yang bisa diperoleh mahasiswa,” 
tambah Judi.

Selebihnya, perhatikan juga 
aktifitas-aktifitas non kurikuler 
dalam upaya membangun 
karakter mahasiswa. “Ini 
penting. Untuk pengembangan 
hard skill maupun soft skill, 
sebagai bekal bagi mahasiswa 
ketika memasuki dunia kerja,” 
jelasnya. 

Yang terakhir, jangan 
sekali-kali mencoret pilihan 
hanya semata-mata karena 
biaya. “Di Kalbis misalnya, kami 
menyediakan banyak program 
beasiswa. Itu sebabnya, kami 
memakai tagline: Education 
for a Better Life,” urainya 
memaparkan fasilitas yang 
dijanjikan oleh perguruan tinggi 
yang diprakarsai oleh founder 
Grup Kalbe, dr. Bunyamin (Bun) 
dan adiknya, Bing Aryanto. 
(pnst)

MEMILIH PERGURUAN TINGGI

M
emasuki tahun 
ajaran baru, 
selalu menjadi 
masalah yang 

cukup membuat repot orang 
tua maupun lulusan sekolah 
menengah atas (SMA) untuk 
menentukan pilihan dalam 
melanjutkan studinya. Maklum, 
karena ada banyak faktor yang 
juga sangat mempengaruhi 
peluang untuk melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi. Sebut 
saja masalah biaya, lokasi, jenis 
perguruan tinggi, minat dan 
jurusan, fasilitas pendukung, 
dan seterusnya. 

Di sisi lain, tujuan utama 
dalam melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi, tentulah 
agar dapat menyongsong 
masa depan yang lebih baik. 
Gambaran sederhananya, bisa 
diterima bekerja di tempat yang 

“Kegiatan kampus akan membentuk 
jati diri. Keseriusan kampus 
membentuk program bagi 

mahasiswa, menunjukkan seberapa 
care terhadap pengembangan 

karakter mahasiswa”.
--Judi Arto, Marketing Director Kalbis Institute --

Menetapkan pilihan perguruan tinggi 
yang tepat, menjadi faktor penentu 
yang mempengaruhi sebagian besar 
kehidupan sosial dan profesional di 
masa depan. 

tips & trik 
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JUDI ARTO,  S.T, MM
MARKETING DIRECTOR 

KALBIS INSTITUTE

Tahun 2000 silam, Judi Arto 
hanyalah mahasiswa semester 5 yang 
nyambi kerja part time di kampusnya, 
Bina Nusantara (Binus) University. “Saat 
itu, orang tua jatuh sakit. Jadi, saya 
harus mencari tambahan penghasilan 
untuk menutup biaya kuliah dan hidup 
sehari-hari,” ujarnya. 

Menurutnya, ia sempat menjadi 
penjual parfum mobil. “Jualan keliling, 
tapi enggak terlalu laku. Kebetulan, 
kampus buka program part time di 
bagian admisi bagi mahasiswa yang 

mau nyambi kerja. Di sanalah, saya 
memulai,” ungkapnya. 

Meski kuliah sambil kerja, rupanya 
menejemen melihat kinerja yang cukup 

baik pada Judi Arto, hingga diangkat menjadi karyawan tetap. 
Ditunjuk sebagai supervisor di divisi public relations. Kemudian, 
dipercaya menangani career center hingga mengemban tugas 
sebagai GM (General Manager) Marketing untuk seluruh jenjang 

Judi Arto
Meniti Karir dari Kampus

studi di Binus Group. 
Saat ini, Judi Arto telah mencapai posisi sebagai Marketing 

Director untuk Binus Group dan Kalbis Institute. Bahkan, masih 
memegang tambahan tugas untuk menangani corporate marketing 
communication.

Dengan posisinya sekarang ini, ia membawahi staf sebanyak 
111 karyawan full time dan menangani perwakilan di 33 kota di 
Indonesia.  “Rata-rata staf saya berasal dari mahasiswa yang 
akademiknya baik. Saya dulu dibantu saat menjadi part timer. 
Sekarang giliran saya untuk membantu mereka yang mau 
berkembang,” ungkapnya. 

Strategi Memilih Perguruan Tinggi 
1. Kenali Program Studi (Jurusan yang Menarik)
2. Kenali Arah Perguruan Tinggi 
3. Fasilitas Pendukung

Fisik – bangunan, laboratorium, environtment 
Non Fisik – Pusat Layanan Karir, Pusat Layanan 

          Mahasiswa
4. Telusuri aktifitas non kurikuler
5. Jangan mencoret pilihan semata-mata karena biaya
6. Pilihan Paling Buruk: Ikut Teman. 

6
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Inspirasi

SEARCH ENGINE
Akses Universal yang Tak Henti Berputar 
Larry dan Sergey tak pernah menduga Google yang hanya berangkat dari sebuah masalah 
sederhana bisa sukses. Di tangan mereka, sebuah kesederhanaan menjelma menjadi 
kekuatan yang luar biasa. 

N
iat mulia, meski sesederhana apapun, jika dilandasi kerja 
keras dan integritas yang tinggi, akan menghasilkan 
sesuatu yang istimewa. Google yang mereka dirikan 
terbukti mampu membantu jutaan, bahkan miliaran 

manusia mengakses berbagai informasi di internet.
 
Adalah Lawrence (Larry) Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa 

Ph.D. Program Ilmu Komputer, Stanford University, memiliki 
minat dan pandangan yang sama pada dunia internet. Mereka 
asik menyelami produk pencari infomasi, dan mencoba berbagai 
modifikasi dan inovasi produk. 

Januari 1996 mereka memulai sebuah proyek pencarian data 
di kampusnya. Berusaha menyediakan mesin pencari sederhana 
dan mudah diaplikasikan. Berbasis tema penelitian yang dilakukan, 
mereka berhasil membangun sebuah mesin pencari (search engine). 
Agustus 1996 versi pertama google pun tersedia di Website 
Universitas Stanford.

   
Siapa sangka, mesin pencari ternyata mampu menarik perhatian 

jumlah pengguna Internet yang terus meningkat. Mereka menyukai 
desain sederhana dan cara penggunaannya. Tak heran, Sergei dan 
Larry harus memindahkan server dari asrama ke garasi rumah 
seorang teman di California. Bahkan, kedua intelektual ini rela 
melepaskan program Ph.D yang tengah berlangsung. Alasannya, 
proyek search engine yang tengah dibangun sangat membutuhkan 
perhatian mereka. Istimewanya dalam mewujudkan misi untuk 
mengatur informasi dunia dan membuat semakin dapat diakses 
secara universal.

 
DUKUNGAN MODAL 

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Andy Bechtolsheim dari Sun 
Microsystems tertarik dengan kinerja kedua anak muda ini, ia 
memberikan pinjaman 100.000 dolar Amerika. Dana tersebut 
digunakan untuk membangun Google Incorporation, kemudian 

lebih dikenal sebagai “Google Inc”.

“Kesederhanaan (simplicity) web adalah yang disukai penjelajah 
internet. Kami ingin menawarkan web yang tidak saja ingin mencari 
informasi, tetapi web yang juga menyenangkan,” kata Sergey. 
Rupanya, disitulah letak kata kuncinya. Dengan kesederhanaan dan 
integritas, mereka mampu membuat Google menjadi mesin pencari 
terdepan.

 
Google terus berkembang, mereka kembali membutuhkan 

server yang lebih besar dan memutuskan menyewa sebuah komplek 
bagunan di Mountain Views, California pada tahun 1999. Saat ini, 
kompleks yang sama dikenal sebagai Googleplex. Konon, merupakan 
salah satu tempat kerja paling inovatif di dunia.

BERKEMBANG PESAT 
Seiring berjalannya waktu, Google terus melesat meninggalkan 

pesaing-pesaingnya. Kini, sekitar 300 juta orang membuka Google 
setiap hari. Setidaknya Google bisa diakses dalam 88 bahasa, 
termasuk google basa Jawa (berbahasa Jawa).

 
Google Inc., menjelma menjadi perusahaan raksasa di Amerika 

Serikat. Industri berbasis pencarian internet dan iklan online ini 
melakukan penawaran umum perdana (IPO-initial public offering) 
sebagai perusahaan terbuka pada Agustus 2004. Didukung lebih 
dari 20.000 karyawan ini, terdaftar di bursa saham NASDAQ dengan 
simbol ticker GOOG. 

Saat ini, pendiri Google Inc., Larry Page menjabat sebagai 
Presiden Produk. Sejawatnya, Sergei Brin, menangani implementasi 
dan inovasi sebagai Presiden Teknologi. Hasil survai majalah Forbes, 
menyebut kekayaan bersih kedua pendiri google itu masing-masing 
sekitar $18,5 miliar, dan tercatat sebagai nomor lima terkaya di AS. 
Sukses sejati semakin terasa ketika bisa dibagi. Larry dan Sergey 
telah membuktikannya.  (pnst*) 

*dari berbagai sumber
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{  
}“Anda dapat menghasilkan uang 

tanpa melakukan vandal. Anda dapat 
bekerja serius tanpa mengenakan 

seragam. Bekerja harusnya menantang 
dan tantangan itu harusnya 

menyenangkan.” 

- Larry Page, Presiden Produk Google -

LAWRENCE (Larry) Page, juga sama.  Lelaki 
kelahiran 6 Maret 1973 ini putra Carl Victor 
Page, doktor komputer pertama AS dari University 
of Michigan dan profesor teknologi komputer di 
Michigan State University. Ibu Larry, Gloria Page, 
mengajar program komputer. Sang adik, Carl 
Victor Page Junior, adalah pendiri eGroups yang 
sudah dijual ke Yahoo! (.)

Sergey &   
  Larry

Berbekal Gen 
Intelektual

SERGEY dan Larry, sama sama 
berasal dari keluarga intelektual. 
Sergey Brin yang lahir di Moskow, 
Rusia, 21 Agustus 1973 ini 
merupakan cucu seorang doktor 
matematika. Ayahnya, Michael 
Brin, juga doktor matematika 
lulusan Universitas Moskow, Rusia. 
Ibu Sergei, Genia, periset di Badan 
Luar Angkasa Amerika Serikat, 
NASA. Impitan karier terhadap 
etnis Yahudi di Rusia membuat 
Michael Brin memilih keluar 
dari Moskow.  Mereka hijrah ke 
Amerika Serikat pada tahun 1979. 
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kesehatan

A
nak berbadan gemuk 
memang tampak lucu 
dan menggemaskan. 
Padahal, tanpa 

disadari tersimpan ‘bom 
waktu’ di balik penampilan 
menggemaskan itu. Apalagi, 
jika berlanjut hingga anak 
memasuki usia remaja. Karena, 
remaja dengan obesitas 
umumnya memiliki resistensi 
insulin yang berpeluang 
menjadi diabetes, kolesterol 
naik, tekanan darah menjadi 
tinggi dan seterusnya.

Persoalan lainnya adalah, 
tak mudah mengawasi pola 
makan remaja yang umumnya 
memiliki aktivitas tinggi. Ketika 
berada di luar rumah, mereka 
umumnya mencari praktis 
dengan mengkonsumsi junk 
food. Sementara, ketika berada 
di rumah, pola makan tiga kali 
sehari masih ditambah dengan 
camilan mengandung lemak 
tinggi yang belum tentu sehat.

Kalau sudah begini, 
jangan berharap tubuh 
anak bisa berkembang 
dengan postur ideal. Bahkan, 
bukan tidak mungkin bobot 

Dibutuhkan asupan gizi dan nutrisi 
sejak bayi, anak, dan remaja.  
Bahkan, hingga dewasa untuk 
memperoleh bentuk tubuh ideal dan 
proporsional. 

Mereka ingin memperoleh 
saran mengenai pola makan 
yang benar untuk anak remaja-
nya, baik di rumah maupun 
di luar rumah.  Tentu saja, ini 
merupakan fenomena positif 
yang semakin berkembang. 
Bahkan, tren saat ini tak hanya 
anak dengan obesitas yang 
datang ke kliniknya, remaja 
dengan tubuh proporsional pun 
dibawa untuk berkonsultasi. 

Membentuk Tubuh Remaja Ideal 
tubuhnya melampaui rujukan 
keseimbangan antara berat dan 
tinggi badan, sehingga akan 
mengganggu kenyamanan 
gerak dan penampilan. Selain 
itu, bobot yang melampaui 
ambang normal akan membuat 
tubuh menjadi cepat lelah. 

MAINTENANCE
POLA MAKAN 

Saat ini, ketika menyadari 
tubuh anak remajanya 
melampaui batas normal, orang 
tua umumnya akan mencari 
solusi ke dokter gizi, karena 
tidak ingin menurunkan berat 
badan anaknya dengan cara 
yang salah. 

“Memang, mereka yang 
datang ke gizi klinik umumnya 
remaja dengan obesitas,” kata 
dr. Laila Hayati, Sp.GK. Orang 
tua dari remaja tersebut, 
sambung dokter spesialis 
gizi klinik yang berpraktik di 
RSMK Cibubur ini, biasanya 
mengungkapkan harapan 
untuk menurunkan berat 
badan anaknya secara wajar 
dan memperoleh bentuk tubuh 
ideal.

“Umumnya, lebih kepada 
konsultasi maintenance 
pola makan untuk mencapai 
pertumbuhan ideal bagi sang 
anak,” ucapnya. Intinya, anak 
harus tahu makanan apa 
yang harus mereka makan 
dan makanan seperti apa 
yang sebaiknya tidak mereka 
konsumsi. 

Menurut dr. Laila, 
konsultasi yang diberikan 
kepada pasien biasanya lebih 
ditujukan untuk membangun 
motivasi. Untuk hidup 
sehat dan motivasi untuk 
menurunkan berat badan. 
Dengan berusaha memberikan 
rasa nyaman, bukan memaksa 
terhadap suatu pola makan 
tertentu.

Karena, lanjutnya, remaja 
itu tidak boleh dilarang. Jika 
dilarang, maka secara psikis 

hasilnya akan tidak baik. 
“Salah satu caranya 
adalah, memberikan 
kesempatan bebas 
makan, 1 (satu) hari 

dalam seminggu. Pada 
hari itu, anak dipersilakan 

memburu dan menyantap 

GIZI KLINIK 
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apapun makanan yang 
diinginkan sepuasnya,” 
ungkap dr. Laila memaparkan 
metodanya. Namun, Jika pola 
makan terlalu besar, obat oral 
dengan dosis tertentu bisa 
diberikan untuk menekan nafsu 
makan.

Hanya saja, seiring 
berlangsungnya ‘kebebasan’ 
itu, anak harus diberi 
pemaham an bahwa pada 
masa pertumbuhan atau 
peralihan menjadi remaja 
yang sedang berlangsung, ia 

harus mengurangi makanan 
berlemak, menghindari  junk 
food, dan mengkonsumsi 
gorengan cukup 1 kali dalam 

seminggu. 
“1 hari bebas makan 

selama satu minggu itu sudah 
lebih dari cukup. Hari lainnya, 
camilan yang tidak digoreng 
atau mengkonsumsi buah-
buahan sebagai selingan 
merupa kan pilihan yang 
terbaik,” ucapnya, seraya 
menambahkan, itulah gunanya 

dr. Laila Hayati, Sp.GK
(SPESIALIS GIZI KLINIK)
RSMK CIBUBUR

tips:
 Makan secara teratur tiga 

kali sehari.
 Selingi snack 2 kali 

(sebaiknya buah). 
 Hindari makanan kecil yang 

digoreng atau memakai 
santan. 

 Upayakan memperbanyak 
sayur atau serat yang masuk 
ke dalam tubuh. 

 Cukup olah raga dan 
istirahat. 

Kisaran usia remaja ialah 
antara 12-18 tahun. Kurun 
waktu tersebut masih termasuk 
dalam masa pertumbuhan, itu 
sebabnya remaja sebaiknya 
mengkonsumsi (minum) susu 
low fat secara  rutin. Minimal 
satu gelas, pada pagi atau 
malam hari. 

1 hari bebas makan. Untuk 
memberikan rasa nyaman 
terhadap pola makan, dan 
rasa tanggungjawab untuk 
mengatur pola makannya 
sendiri. 

Lebih dari itu, 
untuk hasil yang 
lebih optimal 
dalam membangun 
motivasi untuk 
mendapatkan tubuh 
ideal anaknya, orang 
tua pun tak boleh 
ikut campur ketika 
berkonsultasi. “Orang 
tua cukup menjadi 
pendengar sambil 

mempercayakan proses kepada 
ahlinya,” ujarnya, yakin. 

Mengenai konsultasi, bisa 
dilakukan hanya satu kali, atau 

tergantung 
kebutuhan sampai 
menemukan 
tubuh ideal. Biasanya, melalui 
pertemuan 2 minggu sekali. 

GIZI KLINIK
Gizi klinik adalah ilmu yang 

membahas tentang makanan. 

Bagaimana  memaintain 
makanan yang sehat untuk 
kehidupan manusia mulai dari 
bayi, anak, remaja, hingga 
dewasa secara normal.

Gizi klinik juga mempelajari 
tentang berbagai makanan 
yang sesuai dengan penyakit 
yang diderita. Pada remaja 
dengan berat badan yang 
kurang atau kelebihan, 
misalnya. Gizi klinik akan 
mengatur pola makan yang 
sesuai untuk remaja tersebut, 
hingga memperoleh postur 
tubuh yang ideal. Begitu pula 
untuk mereka yang menderita 
penyakit diabetes, ginjal dan 
sebagainya. Gizi klinik akan 
mengatur pola makanan 
disesuaikan dengan penyakit 
yang diderita.

Dokter 
gizi klinik hanyalah 

berusaha mengubah pola 
hidup. Yaitu menganjurkan 
pola makan yang diatur, 
olahraga, dan istirahat cukup. 
Pada remaja obesitas akan 
diberikan obat jika perlu 
untuk membantu dietnya 
yang menjadi lebih nyaman, 
dibandingkan diet tanpa obat. 

 (pnst) 
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kuliner

M
enikmati hidangan khas Jepang memang sudah 
menjadi suatu tren bagi warga Jakarta. Berbagai 
hidangan khas Jepang banyak disajikan di berbagai 
restoran, seperti sushi, sashimi, dan lainnya. Dengan 

rasanya yang khas, masakan Jepang dikenal dengan nutrisi dan gizi 
yang terkandung di dalam berbagai jenis masakan mereka. Karena 
kebanyakan masakan Jepang menggunakan bahan dasar ikan yang 
sangat baik untuk kesehatan maupun untuk pertumbuhan anak dan 
remaja.

Sebut saja Matsu Japanesse Restaurant di lantai 2 Millennium 
Hotel Sirih Jakarta ini, sangat konsisten menyajikan makanan 
Jepang yang sehat dan bergizi. Masakan khas Jepang yang disajikan 
di Matsu Restaurant adalah masakan klasik yang sudah jarang 
ditemukan di berbagai restaurant Jepang lain, yang umumnya 
menyajikan hidangan Jepang  ala ”fussion”.

MENU ANDALAN
Salah satu hidangan khas Jepang klasik yang disajikan Matsu 

Restaurant adalah Katsu Donburi. “Donburi khas Jepang ini 
merupakan paduan sempurna dari nasi putih, potongan ayam 
atau sapi yang renyah, jamur shitake dan bawang Bombay yang 

Matsu Japanesse Resto

MENU SEHAT 
MASAKAN 

TRADISIONAL 
JEPANG

Menu masakan Jepang yang banyak 
menggunakan bahan dasar ikan, 

terbukti sangat baik untuk kesehatan 
dan pertumbuhan.

dimasak bersama telur dan kaldu,” kata Nadya Frederica, Marketing 
Communication Manager Millennium Hotel. Masih seperti kata 
Nadya, sajian menu ini juga dilengkapi sup miso, salad, serta 
potongan buah segar membuat Katsu Donburi ala Matsu Restaurant 
ini menjadi menu hidangan Jepang spesial yang patut dicoba bagi 
pecinta kuliner Jepang klasik. 

Selain Katsu Donburi, hidangan Jepang lainnya yang memiliki 
nutrisi tinggi adalah sushi. Sushi merupakan perpaduan antara 
nasi putih khas Jepang dan potongan ikan segar yang sangat pas 
dinikmati selagi hangat. Di Matsu Restaurant, sushi yang disajikan 
merupakan kategori nigiri sushi. Bahan baku yang digunakan 
didominasi oleh daging mentah segar. Jyo nigiri sushi merupakan 
salah satu menu sushi andalan dari Matsu Restaurant, sushi yang 
disajikan dalam satu baki kayu khas Jepang ini berisi kombinasi dari 
berbagai jenis nigiri sushi serta dilengkapi dengan wasabi dan soyu, 
saus khas Jepang.

Hidangan khas Jepang yang sehat dan bernutrisi tinggi ini. 
ditawarkan dengan range harga yang masih terjangkau. Tak heran 
jika Japanesse resto yang satu ini patut dijadikan rekomendasi bagi 
mereka yang ingin menikmati hidangan eksklusif dan bernutrisi 
tinggi.  (pnst)

Jyo nigiri sushi merupakan menu sushi yang disajikan dalam satu baki kayu 
khas Jepang berisi kombinasi berbagai jenis nigiri sushi. Sajian khas ini 
dilengkapi wasabi dan soyu, saus khas Jepang.
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dapur utama

CHICKEN (Katsu)   
              DONBURI

Bahan :
2 buah dada ayam tanpa kulit belah menjadi 4
1 sdt kaldu ayam bubuk
Garam dan merica secukupnya
1 buah putih telur
50 grm tepung kanji
Tepung roti secukupnya
Minyak untuk menggoreng

Kuah :
5 buah jamur shitake, rendam air panas sampai 

   menggembang lalu iris tipis
1 buah bawang Bombay, iris memanjang
2 sdm kecap Jepang/kecap manis
300 ml air kaldu ayam
1 sdt kaldu bubuk
Garam secukupnya
1 buah bawang daun, iris tipis
2 butir telur, kocok sebentar

Pelengkap : nasi putih, nori

Cara membuat :
1.  Rendam ayam dalam garam dan    
 merica selama 1 jam. Gulingkan ayam    
 di atas tepung kanji, lalu celupkan    
 dalam putih telur dan gulingkan    
 dalam tepung roti. Goreng sampai    
 kekuningan dan matang
2.  Tumis bawang Bombay sampai layu.    
 Masukan ke dalam air kaldu yang telah   
 mendidih. Tambahkan jamur shitake,    
 kecap, kaldu bubuk, rebus selama 5    
 menit
3.  Masukan telur kocok dan biarkan agak   
 mengental. Aduk sebentar lalu matikan api.
4.  Tuangkan kuah dalam mangkok yang    
 berisi nasi putih. Beri irisan ayam,    
 taburan daun bawang dan potongan nori

Dari balik dapur tradisional Jepang 
Oleh : Heriyanto, Excecutive Chef Millennium Hotel Sirih Jakarta 
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SPECIAL EVENT
MKMB (Mitra Keluarga Mencari Bakat)
Minggu, 5 Mei 2013, Pk. 08.00 – selesai
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal

Sepeda Unik
Minggu, 5 Mei 2013, Pk. 06.00 – selesai
Start RSMK Tegal

SEMINAR AWAM
Mencegah Terjadinya Stroke Usia Dini
Sabtu, 29 Juni 2013, Pk. 09.00 – selesai 
Pembicara: dr. Daru Jaka Sp.PD
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal

SEMINAR ILMIAH
Simposium Ilmiah Akreditasi IDI
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 09.00 – selesai
Pembicara: dr. Lisdayanti Sp.OG
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal

PRENATAL CLASS
Pijat Medis Bayi dan Perawatannya
Senin – Sabtu, Pk. 09.00 – 11.00
Bidan RSMK Tegal
Nurse Station Anyelir Lt. 2 RSMK tegal

SENAM
Senam Boyok
Sabtu (Minggu Pertama tiap bulan)
Pk. 08.00 – selesai
Bidan RSMK Tegal
Auditorium Lt. 4 RSMK Tegal

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 08.00 – selesai
Auditorium Lt.  4 RSMK Tegal
(Gratis Free Milk dari Prenagen)

PROMO
Discount 10 – 30%
Pemeriksaan Laboratorium:

SPECIAL EVENT
Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia
Senin, 06 Mei 2013, Pk. 08.30-10.30
RSMK Bekasi

SEMINAR AWAM
Care for Your Smile
Sabtu, 13 April 2013, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: drg. Aditya Pribadi, Sp.Ort
Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi
    
Peduli Kanker Serviks
Sabtu, 20 April 2013, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: dr. Antony Atmadja, Sp.OG
Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi
    
Mengenal Gejala Alergi Susu pada Anak
Sabtu, 22 Juni 2013, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: dr. Winarno, Sp.A
Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Kamis, 23 Mei 2013, Pk. 12.00-16.00

Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi

TALK SHOW

Waspada Kanker Serviks
Kamis, 18 April 2013, Pk. 08.00-09.00
Pembicara: dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
   
New Era in Coronary Stenting
Kamis, 13 Juni 2013, Pk. 08.00-09.00

PRENATAL CLASS
Bolehkah Penderita Hipertensi/Diabetes 
Mellitus Hamil?
Sabtu, 27 April 2013, Pk. 12.00-13.00
dr. Agustinus Gatot,Sp.OG
Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi
    
Nutrisi Optimal Ibu Hamil & Menyusui
Sabtu, 18 Mei 2013, Pk. 12.00-13.00

Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi
    

SPECIAL EVENT
Talkshow Parenting
“Memahami Penyakit Infeksi pada Bayi & 
Anak serta Upaya Pencegahannya”
Sabtu, 27 April 2013, Pk. 09.00 - 12.00

    
Gathering Pasien HD
Sabtu, 18 Mei 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:

SEMINAR ILMIAH
Dentists: Skillful & Update (Akreditasi 
PDGI)
Rabu, 12 Juni 2013, Pk. 08.30 - 13.00
Pembicara:

PRENATAL CLASS
Cara Jitu Mengurangi Berat Badan Pasca 
Melahirkan
Sabtu, 20 April 2013, Pk. 11.00 - 12.00

    

agenda kegiatan

TEGAL BEKASI

CIBUBUR

Kenali & Mengerti Tangisan Bayi Anda
Sabtu, 29 Juni 2013, Pk. 12.00-13.00
dr. Winarno, Sp.A
Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00-12.00 & 16.00-18.00
Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi
    
Senam Pencegahan Osteoporosis
Setiap Sabtu, Pk. 07.00-08.00
Lapangan Parkir Ruko Bekasi Mas
(Sebrang RS Mitra Keluarga Bekasi)

PROMO
Promo PapSmear & Vaksin Kanker Serviks
April-Mei 2013
RS Mitra Keluarga Bekasi

GATHERING
Sabtu, 06 Juli 2013, Pk. 09.00-12.00

Auditorium Lt.6 RSMK Bekasi



Edisi 8 - Maret 2013 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 41

Wasir & Penanganannya
Sabtu, 11 Mei 2013, Pk. 11.00 - 12.00

    
Penanganan Gigi Berlubang
Sabtu, 15 Juni 2013, Pk. 11.00 - 12.00

PROMO
Promo Health Screening Wanita
4 April s/d 5 Mei 2013

 
Promo Scalling 
(Pembersihan Karang Gigi)
4 April s/d 5 Mei 2013

(* tidak berlaku di hari Sabtu)

DONOR
Sabtu, 13 April 2013, Pk. 09.00 - 11.30

SEMINAR AWAM
Simposium Awam Waspadai Ancaman 
Trigliserida Terhadap Jantung Anda
Sabtu, 6 April 2013, Pk. 09.00 - 13.00

R. Auditorium Lantai 6 RS Mitra Kemayoran

Simposium Awam “Stroke”
Sabtu, 18 Mei 2013, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara: DR. Med Jimmy, Sp.BS

SEMINAR ILMIAH
Simposium Ilmiah Akreditasi IDI
Sabtu, 20 April 2013, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara: Tim Dokter Syaraf RS Mitra Kemay-
oran
R. Auditorium Lantai 6 RS Mitra Kemayoran

TALK SHOW
Radio Sonora
Selasa, 9 April 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Regina Tantiana Purba, SpOG

Selasa, 14 Mei  2013, Pk. 08.00 - 09.00

Selasa, 11 Juni 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Metta Yani, Sp.S

SENAM
Edukasi Klub Diabetes
Setiap Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00
R. Sleep Laboratory

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 09.00 - 11.30
R. Auditorium Lantai 6 RS Mitra Kemayoran 

PROMO
Promo Hari Kartini
21 April - 30 April
Diskon 10%:

 (Pemeriksaan Kekeroposan Tulang)

DONOR
Kamis, 25 April 2013, Pk. 09.00 - 11.30
R. Auditorium Lantai 6 RS Mitra Kemayoran

RS MITRA KEMAYORAN
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SPECIAL EVENT
Seminar Komunitas KECC
“Deteksi Dini Penurunan Fungsi Kardio”
Sabtu, 13 April 2013, Pk. 09-00 - selesai

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok
    
Trik Jitu Mencetak Anak Cerdas
Sabtu, 20 April 2013, Pk. 09-00 - selesai

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok

Women’s Day  “Be A Smart & Healthy 
Woman”
Sabtu, 27 April 2013, Pk. 09-00 - selesai

M.Psi

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok
 
Seminar Komunitas KECC
“Anorexia dan Bulimia”
Sabtu, 01 Mei 2013, Pk. 09-00 - selesai

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok
    
Seminar Komunitas KECC
“Hidup Sehat dengan Diabetes”
Sabtu, 08 Juni 2013, Pk. 09-00 - selesai

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok

Seminar Komunitas Klub Senam DM
Unit RSMKD
“Gangguan Mata pada Penderita Diabe-
tes”
Sabtu, 22 Juni 2013, Pk. 09-00 - selesai

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok

SEMINAR AWAM
Cantik dengan Kawat Gigi
Sabtu, 18 Mei 2013, Pk. 09-00 - selesai

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok

DEPOK

SPECIAL EVENT
Bhakti Sosial Sunatan Massal
Sabtu, 08 Juni 2013, Pk. 08.00 - 13.00
Poli Spesialis Lt. 1, RSMK Bekasi Timur

SEMINAR AWAM
Hyperkolesterol & Jantung
Sabtu, 04 Mei 2013, Pk. 09.00 -12.00

Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur
     
Jantung
Sabtu, 25 Mei 2013, Pk. 08.00 - 12.00

    
Jantung
Sabtu, 22 Juni 2013, Pk. 08.00 - 12.00

BEKASI TIMUR

Agenda Kegiatan

PRENATAL CLASS
Baby Blue Syndrome
Sabtu, 11 Mei 2013, Pk. 11.00 - selesai

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok

Melahirkan Tanpa Rasa Sakit
Sabtu, 01 Juni 2013, Pk. 11.00 - selesai

Auditorium Lt. 4 RSMK Depok

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Rabu & Sabtu, Pk. 07.00 - selesai
Area Parkir RSMK Depok
    
Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - selesai
Auditorium Lt. 4 RSMKD
    
PROMO
Promo Harga Khusus
Vaksinasi Kanker Serviks
01 s.d 30 April 2013

Promo Harga Khusus USG Mamae
01 s.d 30 April 2013

Promo MCU Paket Wanita 
01 s.d 30 April 2013

Promo Harga Khusus Nebulizer
01 s.d 31 Mei 2013

DONOR
Sabtu, 15 Juni 2013, Pk. 09.00 - selesai
Auditorium Lt. 4 RSMK Depok

SEMINAR ILMIAH
The Role Of Selective Cox 2 Inhibitor In 
Pain Management Related To Effication & 
Safety Profile
Kamis, 11 April 2013, Pk. 12.00 - 16.00

Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

Update Neurology
Kamis, 13 Juni 2013, Pk. 12.00 - 16.00

Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

TALK SHOW
Jantung
Kamis, 16 Mei 2013, Pk. 08.00-09.00

PRENATAL CLASS
Kuning pada Bayi
Sabtu, 20 April 2013, Pk. 11.30-12.00

Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur
    
Gizi Seimbang pada Bayi
Sabtu, 18  Mei 2013, Pk. 11.30-12.00

Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur
    
Persalinan dengan Enjoy
Sabtu, 29 Juni 2013, Pk. 11.30 - 12.00

Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur
    
SENAM
Senam Diabetes
Sabtu, 07.00-08.00

    
Senam Stroke
Sabtu, Pk. 08.00-09.00
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur
    
Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00-11.00
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

PROMO
Promo Pemeriksaan Papsmear
April - Mei 2013

DONOR
Sabtu, 27 April 2013, Pk. 08.00-12.00
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

LAIN - LAIN
Gathering Pasien Hd
“Gagal Ginjal Kronik”
Sabtu, 22 Juni 2013, Pk. 09.00-11.00

Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur
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SPECIAL EVENT
Senam Osteoporosis
Sabtu, 11 Mei 2013, Pk. 07.00 - 08.00

SEMINAR AWAM
Batu Saluran Kemih:
Gejala dan Penanganannya
Sabtu, 27 April 2013, Pk. 08.00-11.00

    

CIKARANG

Sehat dan Produktif di Usia Lanjut
Sabtu, 11 Mei 2013, Pk. 08.00-11.00

    
Kenali Penyebab Nyeri Kepala
Sabtu, 8 Juni 2013, Pk. 08.00-11.00
Pembicara: dr. Rina Astuti, Sp.S

SEMINAR ILMIAH
Emergency on Musculoskeletal Trauma
Kamis, 30 Mei 2013, Pk. 12.00-16.00
dr. Lia Marliana, Sp.OT

TALK SHOW
Radio DAKTA, Bekasi
Kenali Penyebab Nyeri Kepala
Jumat, 5 April 2013, Pk. 10.00-11.00
dr. Rina Astuti, Sp.S
    
Cegah Osteoporosis
Jumat, 3 Mei 2013, Pk. 10.00-11.00

    
Pembesaran Prostat
Jumat, 7 Juni 2013, Pk. 10,00-11,00

    

PRENATAL CLASS
Kuning pada Bayi
Sabtu, 6 April 2013, Pk. 11.00-12.00
dr. Yulia Antolis, Sp.A

    
Kesehatan Pasca Persalinan
Sabtu, 18 Mei 2013, Pk. 11.00-12.00
dr. Ni Putu Titien K, Sp.OG

 
Perawatan Bayi Baru Lahir
Sabtu, 15 Juni 2013, Pk. 11,00-12,00
Tim bidan

DONOR
Sabtu, 20 April 2013, Pk. 09.00-13.00



44 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 Edisi 8 - Maret 2013

SEMINAR AWAM
Membuat Kehamilan Menjadi Optimal
Sabtu, 6 April 2013, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Amang Surya, Sp.OG

Tubuh Indah dengan Liposuction
Sabtu, 20 April 2013, Pk. 09.30

How to Achieve & Maintain Sex in Meddle 
Age
Sabtu, 4 Mei 2013, Pk. 09.30

Gangguan Pendengaran pada Bayi & Anak
Sabtu, 18 Mei 2013, Pk. 09.30

Seputar Kanker Payudara
Sabtu, 8 Juni 2013, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Desak Agung S,SpB-K.Onk

Radang Selaput Otak
Sabtu, 22 Juni 2013, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Paulus Sugianto, Sp.S

TALK SHOW 

I Love Jatim
Senin, 1 April 2013, Pk. 11.00-11.30

Tema: Gangguan Pendengaran Pada Bayi & Anak

I Love Jatim
Senin, 8 April 2013, Pk. 11.00-11.30

I Love Jatim
Senin, 15 April 2013, Pk. 11.00-11.30

SEMINAR AWAM  
Peduli Kanker Serviks
Sabtu, 20 April 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Widayanto, Sp.OG
Auditorium Lt. 6 RSMK Kelapa Gading
     
SEMINAR ILMIAH  
Revolution in Cardiology Intervention:
Focus on PCI
Kamis, 11 April 2013, Pk. 11.00 - 14.00

     
Diabetes & Coronary Disease
Kamis, 16 Mei 2013, Pk. 12.00 - 17.00

Auditorium Lt. 6 RSMK Kelapa Gading
    
TALK SHOW  
Radio Sonora 
Keputihan: Penyakit Sepele atau Serius?
Senin, 15 April 2013, Pk. 08.00 - 09.00
dr. Boy Abidin, Sp.OG (K)

Penanganan Hepatitis Kronik
Selasa, 7 Mei 2013, Pk. 08.00 - 09.00

     
Penanganan Gangguan Irama Jantung
Selasa, 4 Juni 2013, Pk. 08.00 - 09.00

     
SENAM
Waspadai Serangan STROKE
pada Penderita Diabetes
Sabtu, 6 April 2013, Pk. 07.00 - 10.00
dr. Poppy K.S., Sp.S

Katarak pada Penderita Diabetes
Sabtu, 4 Mei 2013, Pk. 07.00 - 10.00
dr. Yudisianil, Sp.M
     
Waspadai Penyakit Gigi & Mulut
pada Penderita Diabetes
Sabtu, 8 Juni 2013, Pk. 07.00 - 10.00

     
PROMO 
Free Pemeriksaan LBC
(Papsmear Berbasis Cairan)
20 - 30 April 2013
*untuk paket pemeriksaan HPV & LBC

DONOR 
Rabu, 15 Mei 2013, Pk. 09.00 - 11.30

I Love Jatim
Senin, 22 April 2013, Pk. 11.00-11.30

I Love Jatim
Senin, 29 April 2013, Pk. 11.00-11.30

Tema: Kejang

I Love Jatim
Senin, 6 Mei 2013, Pk. 11.00-11.30

Tema: Pembesaran Prostat

I Love Jatim
Senin, 13 Mei 2013, Pk. 11.00-11.30
Pembicara: dr. Sunaryadi,SpOG

I Love Jatim
Senin, 20 Mei 2013, Pk. 11.00-11.30

I Love Jatim
Senin, 27 Mei 2013, Pk. 11.00-11.30

Tema: Pembesaran Gusi

I Love Jatim
Senin, 3 Juni 2013, Pk. 11.00-11.30
Pembicara: dra. Lily, Psi

I Love Jatim
Senin, 10 Juni 2013, Pk. 11.00-11.30

I Love Jatim
Senin, 10 Juni 2013, Pk. 11.00-11.30

I Love Jatim
Senin, 17 Juni 2013, Pk. 11.00-11.30

Tema: Kanker Paru-Paru

I Love Jatim
Senin, 24 Juni 2013, Pk. 11.00-11.30

Keterangan : Pembicara & tema tentative

PROMO
Paket Papsmear dengan 
Dokter Kandungan
(Rp. 175.000)
21 April - 21 Mei 2013
Senin-Jumat, Pk. 07.00-16.00
Sabtu, Pk.  07.00-13.00

SURABAYA KELAPA GADING

Agenda Kegiatan
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SEMINAR AWAM
Rehab Medis pada Nyeri sendi
06-Apr-13, Pk. 08.30 - selesai

Deteksi Dini Perlemakan pada Pembuluh 
Darah
20-Apr-13, Pk. 08.30 - selesai

Penanganan Epilepsi pada Anak dengan 
Terapi dan Pembedahan
04-Mei-13, Pk. 08.30 - selesai

Teknik Baru Atasi Hidung Buntu Kronik
18-Mei-13, Pk. 08.30 - selesai

LAIN - LAIN
Gathering Cancer “Deteksi Dini Kanker 
Mulut”
Jumat, 26 April 2013, Pk. 16.00 - 18.00

     
Gathering Cancer
“Waspadai Kanker Usus Besar”
Jumat, 31 Mei 2013, Pk. 16.00 - 18.00

Ruang Komite Medik Lt. 6 RSMK Kelapa Gading

Dongeng Anak
Aku Sayang Ibu, Ayah & Saudaraku
Sabtu, 15 Juni 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6 RSMKKG

Gathering Cancer
“Waspadai Kanker Darah/Leukimia”
Jumat, 28 Juni 2013, Pk. 16.00 - 18.00

Ruang Komite Medik Lt. 6 RSMK Kelapa Gading
    
Gathering Pasien Gangguan Pencernaan/
Endoskopi
Sabtu, 29 Juni 2013, Pk. 09.00 - 12.00

Restoran di Kelapa Gading

WARU

Dampak Abortus Bagi Kesehatan Ibu
08-Jun-13, Pk. 08.30 - selesai

Metode Water Birth Amankah Bagi Ibu?
22-Jun-13, Pk. 08.30 - selesai

SENAM
Senam Hamil
Sabtu dan Minggu, Pk. 10.00 - 12.00

Medik
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kilas berita

Penghargaan Properda
RSMK Raih Predikat Biru 

Kegiatan PROPERDA (Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan Daerah) Kota Bekasi tahun 2012 adalah salah satu 
program kegiatan yang mengevaluasi pengelolaaan lingkungan 
suatu usaha dan atau kegiatan (industri dan rumah sakit) yang 
dilakukan oleh tim pada BPLH (Badan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup) Kota Bekasi pada tahun 2012

Pelaksananaan evaluasi yang telah diselenggarakan Tim BPLH 
Kota Bekasi di Tahun 2012 diakhiri dengan Pelaksanaan Upacara, 
pada Senin pagi, 4 Maret 2013.  Secara simbolis, Walikota Bekasi 
menyerahkan plakat penghargaan PROPERDA terhadap 20 rumah 
sakit serta 30 industri yang salah satunya adalah RS Mitra Keluarga 
Bekasi.

Pada kesempatan itu, Walikota didampingi oleh Sekretaris 
Daerah Kota Bekasi dan Asisten Daerah II Kota Bekasi Kepala BPLH 
Kota Bekasi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

BEKASI RS Mitra Keluarga Bekasi 
mendapatkan predikat BIRU 
tahun 2012 oleh Walikota Bekasi 
yang memiliki arti telah melakukan 
upaya pengelolaan lingkungan 
yang dipersyaratkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, melakukan 
upaya pengelolaan lingkungan 
tetapi beberapa upaya belum 
mencapai hasil yang sesuai 
dengan persyaratan sebagaimana 
diatur oleh undang-undang.

Sedangkan indikator warna merah adalah telah melakukan 
upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan akan tetapi 
baru sebagian yang mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan 
sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 

Dan, indikator lainnya adalah melakukan upaya pengelolaan 
lingkungan tapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai 
dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan. 

Selamat kepada RS Mitra Keluarga Bekasi yang telah berhasil 
mendapatkan penghargaan PROPERDA. Semoga dapat terus 
mempertahankannya. 
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Supplement for
Healhty Mom

& Baby
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BEKASI TIMUR
Seminar Awam

Mengoptimalkan Kecerdasan Buah Hati Sejak Dalam Kandungan
Suatu kebanggaan bagi orang tua apabila buah hatinya dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas. 

Hanya saja, perlu dipahami bahwa untuk membangun kecerdasan anak sejatinya harus dimulai sejak 
ia masih berada di dalam kandungan. Otak sebagai organ yang sangat berperan dalam menentukan 
kecerdasan anak mulai terbentuk sejak usia kehamilan 8-14 minggu.

Untuk membahas kajian di atas itulah, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur mengadakan seminar awam 
bertajuk: “Mengoptimalkan Kecerdasan Buah Hati Sejak Dalam Kandungan” pada Sabtu, 09 Maret 2013.

Melalui seminar yang menghadirkan dr. Kusmaryati, Sp.OG, sebagai pembicara ini, diharapkan calon 
ibu yang sedang mengandung dapat memahami bagaimana membangun kecerdasan sejak buah hati 
masih di dalam kandungan. Salah satunya, memperdengarkan musik klasik, berkomunikasi, hingga 
membacakan cerita anak. Namun, yang paling penting tentulah selalu mengkonsumsi nutrisi yang 
seimbang.

Mengingat topik pembahasan yang diangkat memang sangat menarik, maka tak heran jika seminar 
yang di gelar mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB tampak meriah dengan banyaknya pertanyaan yang 
diajukan oleh peserta. 

RS Mitra Kemayoran menyelenggarakan Simposium Awam 
dengan mengangkat topik ”Harapan Baru Penderita Kanker Paru”, 
pada hari Sabtu, 16 Februari 2013, di Ballroom 3 - IPB International 
Convention Center, Gedung Botanical Square, Jl. Pajajaran, Bogor - 
Jawab Barat.

Simposium dibuka oleh dr. Eko Pujianto, selaku Manajer Medis 
RS Mitra Kemayoran dan menghadirkan dr. Muklis Hanafiah, SpB-
TKV (Spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskular) sebagai pembicara, 
serta Bp. Subagyo untuk mengawal jalannya simposium sebagai 
moderator.

Pada kesempatan itu, dibahas mengenai terapi “pembekuan” 
sebagai teknologi pengobatan penyakit kanker dengan 
menggunakan gas argon untuk membuat sel kanker mati dan 
membeku, kemudian disusul penggunaan gas helium untuk 
meningkatkan suhu sehingga jaringan kanker yang telah membeku 

akan meleleh dan hancur. Teknologi ablation yang sangat penting 
atau dikenal sebagai cryosurgery -- terapi kanker dengan cara 
dibekukan dan dipanaskan— ini diklaim cukup efektif untuk 
memusnahkan jaringan kanker.

Tak heran, acara yang dihadiri lebih dari 150 peserta usia 
lanjut ini cukup meriah dengan banyaknya pertanyaan mengenai 
konsep pengobatan cryo, sehingga waktu dari pukul 09.00 - 13.00 
WIB tidak mencukupi. Melalui pembahasan simposium awam ini 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 
mengenai perkembangan teknik kedokteran modern, sehingga 
penanganan yang tepat dapat diberikan dengan komplikasi minimal. 

KEMAYORAN
Simposium  Awam
“Harapan Baru Bagi Penderita 
Kanker Paru”
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Untuk memperkenalkan pelayanan Klinik Mbiro kepada masyarakat 
luas & para rekan sejawat (Dokter) sebagai  Klinik Fertilitas & Reproduksi, 
RS MITRA KELUARGA KELAPA GADING (RSMKKG) menyelenggarakan 
beberapa kegiatan seminar baik yang berlokasi di Jakarta maupun di 
luar Jakarta. Acara yang pertama adalah penyelenggaraan Seminar 
Awam pada hari Sabtu, 16 Februari 2013 yang lalu & mengangkat tema 
mengenai “Mewujudkan Impian Anda… Menciptakan Keluarga Bahagia”. 
dr. Boy Abidin, SpOG (K) – Spesialis Kebidanan & Peny. Kandungan 
(Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi) hadir sebagai pembicara 
tunggal & acara ini dihadiri sekitar 80 orang. 

Pada kesempatan ini dr. Boy memaparkan bahwa masalah infertilitas/
ketidaksuburan adalah kegagalan/ketidakmampuan  pasangan suami istri 
untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual 
secara teratur selama 1 tahun/6 bulan untuk istri yang berusia  35 

KELAPA GADING
tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Infertilitas/ketidaksuburan 
dapat disebabkan oleh faktor pria atau wanita maupun keduanya. 

Pada kesempatan ini dr. Boy juga menjelaskan secara gamblang 
mengenai penanganan infertilitas yang terdiri dari pemeriksaan, terapi 
(mis: pengobatan hormonal) & teknologi reproduksi berbantu (inseminasi 
& bayi tabung) yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri. 

Selanjutnya RSMKKG menyelenggarakan acara Simposium 
Ilmiah/Dokter (Akreditasi IDI) yang mengangkat tema mengenai 
“Penatalaksanaan Infertilitas Primer & Sekunder”, kembali dr. Boy Abidin, 
Sp.OG (K) hadir sebagai pembicara & kali ini ditemani oleh dr. Budi 
Wiweko, Sp.OG (K).  Acara simposium ini di selenggarakan pada hari 
Kamis, 28 Februari  2013 & dihadiri kurang lebih 130 orang peserta.

Pada 22–23 Maret 2013 yang lalu, juga diselenggarakan acara 
Seminar Awam & Simposium Ilmiah/Dokter, dimana Tim Marketing 
RSMKKG bekerjasama dengan rekan – rekan dari RS MITRA KELUARGA 
TEGAL (RSMKT). Pada acara seminar ini kembali kami menghadirkan dr. 
Boy Abidin, Sp.OG (K) sebagai pembicara, & dr. Lisdayanti, Sp.OG yang 
merupakan dokter Spesialias Kebidanan & Peny. Kandungan dari RSMKT 
untuk menemani dr. Boy pada kedua acara tersebut. 

Gelar 
Seminar 
Infertilitas 
di Dua 
Kota 
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Jumat, 15 Februari 2013, RS Mitra Keluarga Waru mengadakan 
talk show dengan CIMB Niaga yang mengangkat tema “Mengenal 
Bahasa Si Dia” (Pasangan Suami atau Istri dan Anak). Talk show 
bertajuk Smart Parenting Club CIMB Niaga yang merupakan hasil 
kerjasama dengan RSMK Waru ini, ditujukan sebagai program 
edukasi terhadap peserta dari Club CIMB Niaga.

Acara yang menghadirkan pembicara dr. Agnes M. Haloho, 
Sp.KJ., di Sutos Mall berlangsung menarik dan interaktif. Maklum, 
topik yang diketengahkan memang sangat menarik. Tak heran, talk 
show itu memperoleh respon yang sangat positif para peserta. Hal 

Sabtu, 9 Maret 2013, RS Mitra 
Kemayoran mengadakan aneka lomba, 
mulai dari lomba bayi sehat, ibu hamil 
(online), dan berbagi kisah inspiratif 
kehamilan, hingga lomba foto balita (usia 4 
bulan - 1 tahun, dan 1 tahun - 5 tahun).

Agenda lomba yang digelar di ruang 
Auditorium Lt.6 RS Mitra Kemayoran, 
itu meperoleh respon sangat positif 
yang terlihat pada antusiasnya para ibu 
mengantarkan anak-anak mereka untuk 
mengikuti perlombaan tersebut.

Apalagi, acara yang berlangsung mulai 
pukul pkl 09.00 hingga 13.00 WIB itu, juga 
menghadirkan edukasi kesehatan oleh dr. 
Yuma Sukadarma, Sp.OG yang mengangkat 
tema cukup menarik, "Bisakah saya 
melahirkan normal?"

Di akhir acara, lomba yang dikawal oleh 
para juri dari dokter RS Mitra Kemayoran 
dan Tim Sponsor itu semakin meriah ketika 
para pemenang lomba mendapatkan 
beragam hadiah menarik serta uang tunai 
dari sponsor.

WARU
Talk Show
Smart Parenting Club CIMB Niaga

itu terlihat dari antusiasme peserta yang membanjiri pembicara 
dengan berbagai pertanyaan menarik dan menggelitik, seputar 
materi pembahasan.

Melalui talk show yang terbilang sukses ini, diharapkan mampu 
memberikan edukasi sekaligus menjadi bekal bagi seluruh peserta, 
khususnya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Harapannya, 
selepas mengikuti talk show ini, peserta mampu menemukan solusi 
tepat dan efektif ketika menghadapi berbagai problem rumah 
tangga mereka.

KEMAYORAN
Gelar Lomba Balita dan Ibu Hamil

World Kidney Day
DR. SANTOSO CHANDRA, SP.PD-KGH:  “STOP GANGGUAN GINJAL !”

Sabtu, 2 Maret 2013 lalu, Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Bekasi 
menggelar seminar bertajuk ”Stop Gangguan Ginjal” di Auditorium Lt.6, 
RSMK Bekasi. Seminar diselenggarakan dalam rangka menyambut World 
Kidney Day  (Hari Ginjal se-Dunia) yang jatuh pada 24 Maret 2013.

  
“Waspada, hentikan gangguan ginjal sejak dini!“ begitu pesan  

dr. Santoso Chandra, Sp. PD-KGH., pakar ginjal dari RSMK Bekasi, selaku 
pembicara tunggal.

Ada beberapa strategi yang harus dilakukan untuk mencegah 
timbul nya penyakit ginjal. Intinya adalah menerapkan pola hidup sehat. 
Diantaranya, tidak mengkonsumsi sembarang makanan, olahraga secara 
teratur, berhenti merokok, dan mengurangi makanan berlemak. Selain itu, 
dianjurkan banyak mengkonsumsi air putih dan melakukan general check 
up secara rutin. 

Gangguan ginjal dapat menyerang siapa saja dan di segala usia, ter-
masuk anak-anak. Indikasinya secara umum adalah terjadinya penurunan 
produksi urin, pembengkakan pada beberapa bagian tubuh, penurunan 
kesadaran, keasaman dan kalium darah meningkat, muncul rasa mual 
dan ingin muntah disebabkan terjadinya penumpukan limbah dalam 
darah.

“Jika ada tanda-tanda seperti itu secepatnya periksakan diri ke dokter. 
Sebab, jika diabaikan akan menimbulkan penyakit ginjal yang lebih berat 
atau mengakibatkan gagal 
ginjal akut yang lama kela-
maan akan menjadi kronis 
jika tidak ditangani secara 
tepat,” jelasnya. (kg)

BEKASI
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Ada yang menarik pada acara Media Diskusi yang mengangkat 
tema Minimally Invasive Neurosurgery, khususnya untuk 
penanganan penyakit otak dan tulang belakang, di Hotel Shangrila, 
pada 1 Maret 2013.

Tampak hadir, Prof. Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal, Sp.BS, Dr. 
Eko Agus Subagio, Sp.BS, dan dr. Asra Al Fauzi, Sp.BS. Ketiganya 

BERSAMA DRA. JENNIE KISDHARJANTI PSI, PSIKOLOG RS 
MITRA KELUARGA 7 – 10 FEBRUARI 2013

Untuk meramaikan Edu Fun Festival, yang diselenggarakan di TP 
Mall Lt.VI Convention Hall, pada 7 – 10 Februari 2013, Rumah Sakit 
(RS) Mitra Keluarga Waru bekerjasama dengan Jawa Pos menggelar 
acara talk show mengenai pentingnya kesehatan.

Tema yang diketengahkan cukup menarik, yaitu mengenai 

merupakan dokter spesialis Bedah Saraf dari Brain & Spine Center 
(BSC) RS Mitra Keluarga Surabaya.

Menurut ketiga nara sumber di atas, penanganan minimally 
invasive neurosurgery sudah dilakukan di RSMK Surabaya. “Kita 
memiliki peralatan dan ahlinya. Bahkan prosedur yang rumit pun 
bisa dilakukan di sini,” ungkap Prof. Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal.

Ambil contoh, prosedur 'mikroscopic decompression' untuk 
mengurai kelainan pada tulang belakang, misalnya. “Prosedur ini 
sangat aman dan memberikan hasil yang lebih baik bila dilakukan 
sesuai indikasi,” ungkap dr. Eko Sp.BS.

Sedangkan untuk kasus kelainan otak, aplikasi 'eyebrow keyhole 
approach' (operasi lubang kunci lewat alis) untuk menangani 
kelainan–kelainan saraf di otak pun telah diaplikasikan di sini.

“Pembedahan dilakukan lewat alis, tanpa melakukan penyayatan 
seperti pada pembedahan besar. Jadi, pasien dapat sembuh lebih 
cepat. Bekas lukanya pun tidak tampak, “ timpal dr. Asra Al Fauzi.

Prosedur minimally invasive adalah prosedur pembedahan yang 
dilakukan dengan cara seminimal mungkin memasuki tubuh melalui 
rongga, kulit atau pembukaan tubuh dengan kerusakan sekecil 
mungkin. Sehingga dampak pembedahan juga dapat diminimalkan.

Pada diskusi itu terungkap bahwa para dokter dari BSC RS Mitra 
Keluarga telah menangani kasus kelainan otak, stroke, dan nyeri 
pinggang dengan metode ini. Bahkan, para dokter di rumah sakit ini 
telah diakui kemampuannya di luar dan dalam negeri.

Melalui diskusi itu, telah terbukti bahwa penanganan lengkap 
terhadap penyakit-penyakit otak dan tulang belakang sudah 
tersedia di dalam negeri, lengkap dengan teknologi yang juga 
mendukung. (*)

SURABAYA
Diskusi Media
Bedah Saraf dengan Prosedur 
Minimally Invasive Neurosurgery

WARU
Talk Show
Edu Fun Festival 2013

kepedulian masyarakat --khususnya 
orang tua-- terhadap kemajuan 
teknologi yang dapat mempengaruhi 
kecerdasan anak. Apalagi, disediakan 
souvenir menarik hingga doorprize 
dan voucher diskon pemeriksaan 
kesehatan di RS Mitra Keluarga Waru, 
bagi peserta yang aktif mengajukan 
pertanyaan.

Tak heran, talk show bertajuk: 
“Bagaimana Cara Mengoptimalkan 
Kecerdasan Anak” yang menghadirkan 
pembicara Dra. Jennie Kisdharjanti Psi, 
Psikolog ini, terbilang sukses sebagai 
acara yang mampu menghidupkan 
suasana Edu Fun Festival.

Suasana Talk Show bersama Dra. 
Jennie Kisdharjanti Psi, Psikolog 
RS Mitra Keluarga Waru
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Bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Kelapa Gading, 
RSMK Tegal  menggelar Seminar Awam dengan tema “Menciptakan Keluarga 
bahagia” dan Seminar Kedokteran “Current Diagnosis and Therapy Infertility”. 

Acara berlangsung dua hari berturut-turut, Seminar Awam di Hotel Plaza Kota 
Tegal pada Jumat, 22 Maret 2013 dan Seminar Kedokteran di Auditorium Lt. 4 
RSMK Tegal, 23 Maret 2013. 

Kedua acara tersebut menghadirkan dr. Lisdayanti Sp.OG dan dr. Boy Abidin 
Sp.OG(K) dari RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, dipandu oleh dr. Yani Arlina 
dan dr. Yanuar Pradana dari RSMK Tegal, selaku moderator. Pembicara maupun 
moderator merupakan dokter fultime RSMK Grup.

Topik pembahasan yang diangkat terbilang sangat menarik, mulai dari 
program kehamilan, masalah infertilitas, hingga tips memperoleh keturunan. 
Alhasil, tak heran jika peserta yang hadir mencapai hingga 150 orang, yang berasal 
dari masyarakat umum maupun tenaga kesehatan di kota Tegal dan sekitarnya. 

Tak heran pula jika peserta tampak antusias mengikuti pembahasan yang di 
sampaikan. Bahkan acara yang berlangsung hingga 3 jam itu dirasa kurang untuk 
menjawab pertanyaan para peserta.

Dalam rangka memeriahkan 
HUT ke-2, RS Mitra Keluarga Cibubur 
menyelenggarakan Lomba Karaoke 
“Parent&Kid” dan Lomba Foto Balita “I Love 
Batik”, di Auditorium RS Mitra Keluarga 
Cibubur, Sabtu, 23 Maret 2013. 

Acara semakin meriah dengan 
hadirnya Bona, finalis Indonesian Idol 
sebagai juri tamu. Saat lomba berlangsung, 
setiap peserta lomba karaoke berusaha 
memberikan penampilan terbaiknya 
untuk mencuri perhatian para dewan juri. 
Pengunjung terlihat ramai menyaksikan 
lomba karaoke, dan juga galeri foto mini 
yang menampilkan ekspresi dan kelucuan 
para balita saat difoto. 

Akhir acara menjadi saat yang dinanti-
nanti sekaligus mendebarkan. Satu persatu 
nama pemenang diumumkan, mulai dari 
pemenang lomba foto kategori 1, kategori 
2 hingga pemenang lomba karaoke. Setiap 
pemenang membawa pulang hadiah 
berupa uang tunai, thropy, serta beberapa 
bingkisan menarik. 

Meski lelah, semua peserta terlihat puas 
dengan keseluruhan rangkaian acara, dan 

berharap event 
yang sama dapat 
diselenggarakan 
kembali. Happy 
Anniversary RS 
Mitra Keluarga 
Cibubur. 

CIBUBUR
Anniversary
Gelar Lomba Parent 
& Kid dan I Love Batik

TEGAL
Gandeng RSMK KG enggelar Seminar 
Awam dan Kedokteran

CIKARANG
Seminar Awam

Kejang Demam pada Anak
Sabtu, 16 Maret 2013, RS Mitra Keluarga Cikarang menggelar Seminar Awam 

dengan tema “Waspada Kejang Demam pada Anak”. Menurut pembicara tunggal 
pada seminar tersebut, dr. MM. Tri Widiyati, Sp.A, acara seminar ini ditujukan 
untuk memberikan pemahaman terhadap mereka yang memiliki buah hati di usia 
rentan terserang kejang, atau bayi/anak berusia 3 bulan s/d 5 tahun. 

Pada kesempatan ini dr. Tri yang 
didampingi dr. Widya Retno Wulandari 
sebagai moderator, juga mengulas 
tentang definisi, penanganan, hingga cara 
mengatasi kejang  secara tepat dan cepat 
bila bayi/anak mengalaminya.



Edisi 8 - Maret 2013 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 53

Sabtu, 26 Januari 2013 lalu, RS Mitra Keluarga Depok menyelenggarakan Seminar Ilmiah bertajuk, 
“Coronary Heart Disease: From Diagnostic to Comprehensive Management”. 

Acara seminar yang menghadirkan pembicara, dr. Wisnoe Pribadi, Sp.JP membahas topik  
“Management on Coronary Heart Disease“, dr. Bona Dwiramajaya H Sp.JP dengan topik “Current Update 
on Coronary Heart Disease“, dan dr. Yahya B.Juwana., Sp.JP FIHA. PhD., yang berbicara mengenai “Coronary 
Intervention on Coronary Heart Disease“ ini dibuka oleh  dr. H. Fakhrurrozi selaku Ketua IDI Cabang Depok.

Menurut dr. Shelly Dameria, selaku moderator, seminar tersebut ditujukan untuk memberikan 
informasi kesehatan mengenai penatalaksanaan penyakit jantung koroner secara umum, mulai dari diagnosa, terapi, hingga modifikasi gaya 
hidup pada penderita penyakit jantung koroner. 

Dalam seminar ini juga disampaikan penanganan terkini dengan tindakan kateterisasi pembuluh darah koroner untuk melihat ada atau 
tidaknya kelainan/sumbatan di dalam pembuluh darah.

Seminar yang berlangsung di Auditorium lantai 4 RS Mitra Keluarga Depok ini berhasil menarik minat peserta yang merupakan dokter 
umum di wilayah Depok dan sekitarnya. Pada kesempatan itu, sebanyak 123 peserta yang mengikuti seminar ini diajak berkeliling dan 
melihat ruang angiography yang merupakan salah satu fasilitas unggulan RSMK Depok.

DEPOK
Seminar Ilmiah
Coronary Heart Disease: From 
Diagnostic to Comprehensive 
Management

Sebagai salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Jadi RS Mitra Keluarga 
Surabaya ke-14 dan RS Mitra Keluarga Waru yang ke- 3, kedua rumah sakit tersebut 
bekerjasama dalam menggelar Seminar Ilmiah: “Update on Emergency Medicine”, di Hotel 
Bumi, Surabaya.

Acara yang digelar pada 8 Desember 2012, itu menghadirkan kolaborasi pembicara 
dari kedua rumah sakit tersebut, berlangsung sangat menarik. Peserta tampak antusias 

mengikuti sesi demi sesi, dan 
membanjiri pembicara dengan 
berbagai pertanyaan. Masih di 
hari yang sama, juga diadakan 
workshop tentang Management of 
Multiple Injured Patient.

SURABAYA
Seminar Ilmiah
Update on Emergency Medicine

Mengingat tema 
pembahasannya yang 
cukup menarik, seminar ini 
mendapatkan respon yang 
sangat positif dari berbagai 
kalangan. Hal itu terlihat dari 
jumlah peserta yang mencapai 
lebih dari 100 orang. Peserta 
yang umumnya berasal 
dari wilayah Cikarang dan 
sekitarnya itu tampak antusias 
dan sangat interaktif pada sesi 
tanya jawab. 

Di penghujung acara 
seminar yang diawali dengan 
pemeriksaan gula darah 
sewaktu, bagi peserta seminar, 
dr. Tri memberikan tips 
mengatasi kejang demam pada 
anak, sebelum di bawa ke RS 
terdekat.
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jadwal praktek poliklinik

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

dr. Lucia D., Sp.KK
Senin: 09.00 - 13.00
Jumat: 08.00 - 10.00
Sabtu: 09.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00

dr. Sri Linuwih M., Sp.KK
Selasa & Kamis: 17.00 - 20.00

dr. Tia Febrianti, Sp.KK
Senin: 14.00 - 17.00
Kamis: 09.00 - 11.00
Jumat: 18.00 - 20.00

dr. Indrawati, Sp.KK
Senin & Rabu: 17.30 - 20.00

dr. Dani Djuanda, Sp.KK
Selasa, Rabu & Jumat: 11.00 - 13.00

dr. Gunawan Budisantoso, Sp.KK
Selasa - Jumat: 13.00 - 17.00
Sabtu: Perjanjian

Spesialis Mata

dr. Sengdy C. C., Sp.M
Senin: 08.00 - 09.00 & 14.00 - 18.00
Selasa: 08.00 - 14.00
Rabu: 08.00 - 09.00
Kamis: 08.00 - 14.00 & 16.00 - 18.00 

dr. Grace S. S., Sp.M
Senin: 09.00 - 14.00
Rabu: 15.00 - 17.00
Jumat: 12.00 - 15.00
Sabtu: 14.00 - 16.00

dr. Vera S., Sp.M
Selasa: 14.00 - 16.00
Rabu: 09.00 - 12.00 & 18.00 - 21.00
Kamis: 14.00 - 16.00
Jumat: 08.00 - 12.00
Sabtu: 17.00 - 19.00 & 18.00 - 21.00

dr. Lumongga S. M., Sp.M
Rabu: 12.00 - 15.00
Jumat: 15.00 - 17.00

dr. Yudisianil E. K., SpM
Senin & Selasa: 18.00 - 20.30
Kamis: 18.00 - 21.00
Sabtu: 09.00 - 13.00

Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater)

dr. Danardi S., Sp.KJ
Senin, Rabu & Jumat: 17.00 - 19.00

dr. Stevanus I., Sp.KJ
Selasa: 10.00 - 12.00 & 19.00 - 12.00
Kamis: 17.00 - 19.00*
Sabtu: 10.00 - 13.00

dr. Antonius S. T., Sp.KJ
Senin, Rabu & Jumat: 08.00 - 10.00
Selasa, Kamis & Sabtu: Perjanjian

RS MITRA KELUARGA
KELAPA GADING

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

dr. Wigih Wuryaningrum, Sp.KK
Senin, Kamis & Sabtu: 08.00 - 09.00
Selasa, Rabu & Jumat:

08.00 - 09.00 & 18.00 - 19.00

dr. Dewi Rosalina, Sp.KK
Senin & Kamis: 10.00 - 12.00 & 19.00 - 20.00
Selasa, Rabu, Jumat & Sabtu: 10.00 - 12.00

Spesialis Mata

dr. Victor S Tandean, Sp.M
Senin: 09.00 - 12.00
Selasa: 10.30 - 12.30 & 18.30 - 21.00
Rabu: 11.00 - 13.00 & 18.30 - 21.00
Kamis: 11.00 - 13.30
Jumat: 11.00 - 12.30
Sabtu: 11.00 - 13.30 & 18.00 - 20.00

dr. Daddy Armand N, Sp.M
Senin, Kamis & Jumat: 19.00 - 21.00
Selasa & Rabu: 15.30 - 18.00

dr. Titiek ernawati, Sp.M
Senin & Kamis: 16.00 - 18.00

Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater)

dr. Nining F, Sp.KJ
Selasa & Kamis: 19.30 - 21.00

dr. Agnes M. Haloho, Sp.KJ
Senin: 12.00 - 14.00
Selasa - Kamis: 08.00 - 10.00

RS MITRA KELUARGA
WARU

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

dr. Maria Basir Djatmoko, Sp.KK
Senin: 09.00-13.00
Selasa: 17.00-21.00
Kamis: 09.00-13.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Jadaru Pudjiwati, Sp.KK
Kamis: 18.00-21.00
Jumat: 10.00-14.00  & 18.00-21.00

dr.Vonny Indriati, Sp.KK
Senin: 17.00-21.00
Selasa: 09.00-13.00
Rabu: 09.00-13.00 & 16.00-21.00
Sabtu: 16.00-21.00

Spesialis Mata

dr. Joyce Setyawati, Sp.M
Senin: 16.30-20.30
Selasa: 16.30-20.30
Rabu: 16.30-21.00
Kamis: 08.00-10.00 & 16.30-21.00
Jumat: 09.00-13.00 & 17.00-20.30

dr. J. Indrajana, Sp.M
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 09.00-20.30
Rabu & Sabtu: 09.00-15.00

dr. Sengdy Chandra, Sp.M
Senin: 09.00-13.00
Rabu: 09.00-14.00 & 16.00-20.30
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-20.30

RS MITRA KELUARGA
BEKASI

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

dr. Dina Udayani Swadeshi, Sp.KK
Senin: 17.00 – 19.00
Selasa: 12.00 – 14.00
Rabu: 12.00 – 14.00
Kamis: 12.00 – 14.00
Sabtu: 10.00 – 13.00

dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Senin & Jumat: 11.00 – 13.00

Spesialis Mata

dr. Jenny Rahmalita, Sp.M
Selasa & Jumat: 17.00 – 19.00
Sabtu: 09.00 – 11.00

dr. Hampri Seda, Sp.M
Senin, Rabu & Jumat:

09.00 – 11.00 & 17.00 – 19.00

RS MITRA KELUARGA
CIKARANG
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Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

dr. Vonny Indriati, Sp.KK
Kamis & Sabtu: 09.00-13.00
Jumat: 09.00-13.00  & 17.00-19.00

dr. Ridhawati Muchtar, Sp.KK
Selasa, Kamis & Sabtu: 17.00-21.00

dr. Agni Anastasia, Sp.KK
Senin: 10.30-14.00 & 17.00-20.00
Selasa: 09.00-12.00
Rabu: 10.30-14.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 14.30-17.00

Spesialis Mata

dr. Ita Trisnawati, Sp.M
Senin & Rabu: 08.00-14.00 & 18.00-20.00
Jumat: 08.00-12.00

dr. Vera Sumual, Sp.M
Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Joice Setyawati, Sp.M
Selasa: 10.00-13.00
Kamis: 11.00-13.00

RS MITRA KELUARGA
BEKASI TIMUR

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

Prof. DR. dr. Maya Devita L, Sp.KK
Senin & Kamis: 10.00-13.00 & 19.00-22.00
Selasa, Rabu & Jumat: 19.00-22.00
Sabtu: 10.00-14.00

dr. Brahm Udumbara P, Sp.KK
Senin, Selasa, Rabu & Jumat: 14.00-16.00

dr. Hermia Moegni, Sp.KK
Selasa & Jumat: 10.00-12.00

Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater)

dr. Laurentius, Sp.KJ
Senin - Rabu, Jumat & Sabtu: 16.00-18.00

dr. Erlina Sutjiadji, Sp.KJ*
Rabu: 18.00-19.00

dr. Kusman Suriakusumah, Sp.KJ
Rabu - Jumat: 18.00-20.00

RS MITRA KEMAYORAN

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

dr. Adi Gunadi, Sp.KK
Senin: 09.00-12.00 & 17.00-20.00
Rabu & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 18.00-20.30

dr. Gayanti Germania, Sp.KK
Selasa: 18.00-20.00
Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: 10.00-13.00

Spesialis Mata

dr. Retno Wardani, Sp.M
Selasa: 09.00-13.30
Rabu: 09.00-13.30
Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-13.30

dr. Vetty Rositawati, Sp.M
Senin: 09.00-12.00

dr. Diansyah Gustini Fitriani, Sp.M
Selasa: 17.00-20.00
Kamis & Jumat: 09.00-12.00

dr. Indra Syarief, Sp.M
Senin, Jumat & Sabtu: 17.00-20.00

Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater)

dr. Imelda Indriyani, Sp.KJ
Senin & Rabu: 15.00-17.00

RS MITRA KELUARGA
DEPOK

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

dr. Ilmi Silmiaty, Sp.KK
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 09.00-12.00

dr. Lusia Dameria, Sp.KK
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.00

Spesialis Mata

dr. Diansyah Gustini Fitriani, Sp.M
Senin: 10.00-12.00 & 17.00-20.00
Rabu: 10.00-12.00
Kamis: 17.00-20.00
Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 09.00-11.00

dr. Atiek Indriawati, Sp.M
Selasa: 10.00-13.00 & 17.00-20.00
Kamis: 10.00-13.00
Jumat: 09.00-12.00

dr. Nylvia Lamsari, Sp.M
Rabu: 17.00-20.00
Sabtu: 18.00-20.00

RS MITRA KELUARGA
CIBUBUR

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

dr. Iswani, Sp.KK
Rabu: 12.00-14.00

Spesialis Mata

dr. Liliek Isyoto, Sp.M
Senin - Kamis: 11.00 - 12.00

RS MITRA KELUARGA
TEGAL

Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin 

dr. D. Tedjoseputro, Sp.KK
Senin - Jumat: 09.00-11.30

dr. Christine Andriyani, Sp.KK
Senin & Rabu: 15.00-16.30  
Kamis & Jumat: 16.30-18.30
Sabtu: 08.30-10.30

dr. Rikimin Tedja, Sp.KK
Senin - Jumat: 19.00-21.00

Spesialis Mata

dr. Dini Herdianti, Sp.M
Senin: 08.00-11.00
Selasa: 14.30-16.30
Rabu: 08.00-11.00
Kamis: 14.30-16.30
Jumat: 11.30-14.00

dr. Gatot Soehartono, Sp.M
Selasa, Kamis & Sabtu: 11.00-14.00

dr. Hadi Soesilo, Sp.M
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu: 19.00-20.00

dr. Victor S. Tandean, Sp.M
Senin & Rabu: 15.30-17.30
Selasa & Kamis: 08.00-10.00
Jumat: 08.00-10.00 & 17.00-19.00
Sabtu: 15.00-17.00

Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater)

dr. Hendro Riyanto, Sp.KJ
Selasa & Kamis: 15.00-17.00

dr. Lukito D. Ang, Sp.KJ
Senin - Jumat: 08.00-10.00

dr. Sasanti Yuniar, Sp.KJ
Selasa: 16.00-20.00

RS MITRA KELUARGA
SURABAYA
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dokter anda

j

tTanya 
Salam kenal dokter,

Perkenalkan saya Anna, umur 20 tahun, masih kuliah pada salah satu Universitas Swasta di 
Jakarta. Saya memiliki keluhan, mata saya sering terasa pegal, gatal, dan kadang menjadi 
kemerahan. Hal ini saya rasakan sejak 2 bulan belakangan ini. 

Mata saya mengalami kelainan minus sejak duduk di bangku SMP. Memang belakangan ini, 
saya memakai lensa kontak, karena lebih praktis untuk berolah raga jika dibandingkan memakai 
kacamata. Frekuensi pemakaiannya, bisa dari pagi sampai malam. Baru waktu mau tidur saya 
lepas lensa kontak tersebut. 

Apakah ada kaitannya, keluhan saya dengan pemakaian lensa kontak tersebut? Adakah 
bahaya/ efeknya terhadap mata bila memakai lensa kontak? Terimakasih atas jawaban dokter.

Anna 
Pulo Gebang

Jawab
Salam kenal juga Anna, 

Terimakasih atas perhatiannya pada rubrik Dokter Anda. Saat ini memang banyak sekali remaja yang 
tertarik memakai lensa kontak. Selain praktis, mengikuti fashion menjadi alasan, sehingga banyak yang 
memakai lensa kontak, walaupun sebenarnya tidak ada kelainan mata yang perlu dikoreksi dengan lensa 
kontak tersebut.

Sebenarnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pemakaian lensa kontak. 
Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sensitif. Jika kebersihan dari lensa kontak tidak terjaga 
dengan baik, mata bisa mengalami infeksi (terutama di bagian depan-kornea). Untuk itu, kebersihan 

harus menjadi perhatian utama bagi pengguna lensa kontak, agar 
terhindar dari efek samping yang bisa timbul. Pastikan mencuci tangan 
dengan sabun yang tidak mengandung moisturizer, dan keringkan 
tangan dengan diangin-angini tanpa dilap menggunakan tissue, atau 
lap tangan, karena bisa jadi malah terdapat bakteri pada tissue atau 
lap tangan tersebut. Bersihkan lensa dengan cairan pembersih dan 
perhatikan kebersihan lensa pada permukaannya.

Selain kebersihan, perlu diperhatikan juga waktu pemakaiannya. 
Lensa kontak sebenarnya tidak boleh digunakan lebih dari 8 jam setiap 
harinya, untuk menjaga mata tetap dalam keadaan sehat dan normal. 
Selain itu, perlu penggantian lensa kontak secara rutin sesuai dengan 
kemampuan dari masa pakainya. Untuk menghindari infeksi, lebih 

disarankan menggunakan lensa kontak sekali pakai (dispossible), daripada yang dipakai berulang kali.
Mengenai efek samping yang bisa timbul pada pemakaian lensa kontak, antara lain adalah mata 

merah. Memang seperti dikemukakan di atas, karena mata merupakan organ yang sensitif, saat terkena 
debu, mata mudah menjadi merah. Dengan penggunaan lensa kontak, mata merah tersebut bisa 
berlanjut kepada peradangan ataupun infeksi dengan cepat. Kelainan ini bisa berupa gejala infeksi yang 
mengenai kornea (mulai dari erosi kornea, keratitis superficial, intermediate, bahkan yang berat bisa 
sampai terjadi ulkus/luka kornea). 

Jika kebetulan bakteri yang masuk adalah dari golongan seperti pseudomonas, dapat terjadi 
perforasi pada ulkus kornea yang dalam waktu singkat dapat menyebabkan penurunan visus/tajam, 
penglihatan yang hebat. Sehingga guna menghindari terjadinya keterlambatan penanganan, apabila 
keluhan mata merah belum membaik, segeralah memeriksakan diri ke dokter Spesialis Mata.

Salah satu efek samping lain adalah terjadi alergi di mata. Gejalanya, mata menjadi gatal, yang bisa 
terjadi akibat conjungtivitis alergi. Hal seperti ini kerap terjadi, namun sering tidak disadari sebagai tanda 
alergi terhadap lensa kontak, sehingga lensa kontak tetap digunakan.

Pada penggunaan lensa kontak dalam waktu yang cukup lama, efek yang bisa terjadi adalah mata 
menjadi kering dan gatal (dry eyes). Gejalanya dapat seperti mata terasa perih, pegal, kesat, tidak 
nyaman, atau berair terus menerus (epiphora).

Demikian Anna, jawaban pertanyaannya. Semoga dapat menambah wawasan dalam menggunakan 
lensa kontak. Salam.

dr. Arina Yuli Roswiyati, MS

Plus 
Minus 
Meng-
gunakan 
Lensa 
Kontak



BE
KA

SI

Operasional 
8 November 1993

Jl. Jendral Ahmad Yani, 
Bekasi Barat
Telp. (021) 885 3333    
Fax. (021) 884 2550
Email : bekasi@mitrakeluarga.com

SU
RA

BA
YA

Operasional 
2 Oktober 1998

Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit, 
Surabaya 
Telp. (031) 7345 333   
Fax. (031) 7345 955
Email : surabaya@mitrakeluarga.com

BE
KA

SI
 T

IM
UR

Operasional 
11 Juli 2004

Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut, 
Margahayu, Bekasi Timur 
Telp. (021) 8 9999 222   
Fax. (021) 882 0707
Email : bekasitimur@mitrakeluarga.com

TE
GA

L

Operasional 
5 Februari 2009

Jl. Sipelem No.4 
Kemandungan, Tegal
Telp. (0283) 340 399 
Fax. (0283) 350 999
Email : tegal@mitrakeluarga.com

CI
KA

RA
NG

Operasional 
12 Mei 2010

Jl. Industri Raya No. 100,
Lemah Abang, Cikarang
Telp. (021) 8984 0500    
Fax. (021) 8984 5489
Email : cikarang@mitrakeluarga.com

KE
M

AY
OR

AN

Operasional 
8 Januari 1998

Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur), 
Kemayoran, Jakarta 
Telp. (021) 654 5555    
Fax. (021) 654 5959
Email : kemayoran@mitrakeluarga.com

KE
LA

PA
 G

AD
IN

G Operasional 
28 November 2002

Jl. Bukit Gading Raya Kav.2 
Kelapa Gading, Jakarta
Telp. (021) 4585 2700   
Fax. (021) 4585 2727
Email : kelapagading@mitrakeluarga.com

DE
PO

K

Operasional 
7 Juli 2008

Jl. Margonda Raya, 
Pancoranmas Depok 
Telp. (021) 7721 0700   
Fax. (021) 7721 2155
Email : depok@mitrakeluarga.com

W
AR

U

Operasional 
9 September 2009

Jl. Jend. S. Parman no.8 
Waru, Sidoarjo
Telp. (031) 8542 111  
Fax. (031) 8534 333
Email : waru@mitrakeluarga.com

CI
BU

BU
R

Operasional 
1 Maret 2011

Jl.  Alternatif Transyogi 
Cibubur
Telp. (021) 843 11 777  
Fax. (021) 843 11 661
Email : cibubur@mitrakeluarga.com
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RS MITRA KELUARGA
CIBUBUR

1. Arthroscopy
Adalah tindakan melihat bagian dalam sendi menggunakan 

kamera dengan lensa fiber optik melalui sayatan kulit yang sangat 
kecil

Tindakan arthroscopy dilakukan untuk:

1. Melihat dan mengetahui kelainan dalam sendi secara 
 langsung (diagnostik)
2. Untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk 
 mengobati suatu kelainan sendi (terapeutik).

Keuntungan :

1. Luka sayatan kecil
2. Rasa yeri minimal dibanding tindakan pembedahan biasa
3. Komplikasi jarang terjadi
4. Proses enyembuhan lebih cepat

2. Arthroplasty
Adalah mengganti permukaan tulang rawan sendi yang rusak 

dengan permukaan sendi buatan (Prothese).
 Sendi buatan  antara lain terbuat dari logam untuk 

dipasangkan pada tulang serta bahan sejenis plastik untuk 
bantalan tulang.

Bisa dilakukan pada permukaan sendi : Lutut, pinggul, 
pergelangan kaki dll

3. PRP (Platelet Rich Plasma)
Adalah suatu konsentrat darah yang memiliki konsentrasi 

trombosit beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan 
konsentrasi normal trombosit pada darah manusia. Beberapa 

Jl. Alternatif Transyogi Cibubur, Kota Bekasi 17433 
ph. 021-8431 1771 & 8431 1777, fax. 021-8431 1661

email : cibubur@mitrakeluarga.com

waktu belakangan ini, PRP semakin banyak digunakan dalam 
pengobatan berbagai kasus cedera olahraga yang berkaitan dengan 
cedera ligamen atau tendon.

PRP digunakan karena konsentrasi trombosit yang minimal 
empat kali lipat dari konsentrasi trombosit normal  dikatakan dapat 
mendukung penyembuhan tulang dan tendon.

Keuntungan :

 hanya sekitar 45 menit.

Team Dokter :

1. dr. IGM Febri Siswanto, SpOT (Sport Medicine & Arthroscopy)
2. dr. Lia Marliana, SpOT (Sport Medicine & Arthroscopy)
3. dr. Jamot Silitonga, SpOT (Arthroplasty)




