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Diabetes merupakan penyakit 
metabolik kronik yang menjadi 
masalah kesehatan di berbagai be-

lahan dunia, khususnya diabetes mellitus 
(DM) tipe 2. Hingga saat ini, diperkirakan 
ada sekitar 6,6 persen dari total pen-
duduk dunia yang menderita diabetes. 

Data dari World Health Organization 
(WHO) tahun 2011 menyebutkan, ada 
366 juta orang di dunia yang mengidap 
diabetes, dan akan meningkat hingga 552 
juta orang di tahun 2030. Di Indonesia, 
WHO memperkirakan jumlah penderita 
diabetes akan meningkat dari 8,4 juta 
jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 
21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Data 
tersebut, menempatkan posisi Indonesia 
di peringkat ke-4 negara dengan jumlah 
penderita diabetes terbanyak, setelah 
Cina, India, dan AS.

Dengan jumlah yang sedemikian be-
sar itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat 
terhadap faktor-faktor risiko diabetes. 
Terutama pemahaman bahwa penderita 
diabetes memiliki peningkatan risiko ter-
jadinya berbagai komplikasi. Gula darah 
yang terus-menerus tinggi dapat menye-
babkan penyakit serius pada jantung dan 
pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. 
Penderita diabetes juga memiliki risiko 
yang lebih tinggi untuk terjadinya infeksi. 
Artinya, penderita diabetes membutuh-
kan monitoring yang berkelanjutan. 

Itu sebabnya, menerapkan pola 
hidup sehat yang jauh dari risiko terkena 
penyakit diebetes mellitus dan mampu 
mengenali faktor-faktor risiko terjadinya 
komplikasi diabetes merupakan antisipasi 
dini yang paling baik. Faktor risiko sendiri 
terbagi menjadi faktor risiko yang tidak 
bisa diubah, seperti riwayat keluarga, 
riwayat gestasional diabetes, riwayat 
melahirkan bayi dengan berat 4 kg, atau-
pun riwayat berat lahir rendah. Sedang-
kan faktor yang dapat diubah antara lain 
adalah kelebihan berat badan, hipertensi, 
dislipidemia, diet yang tidak sehat, dan 
aktivitas fisik yang terbatas. 

Untuk masyarakat yang tidak men-
derita diabetes namun memiliki faktor-
faktor risiko yang dapat diubah ini, 
sebaiknya mulai berperilaku hidup sehat 
agar jauh dari penyakit diabetes. Kembali 
kepada pola hidup sehat adalah kunci 

mengatasi diabetes. Pemeriksaan kondisi 
kesehatan secara teratur patut dilakukan 
guna mencegah komplikasi sebelum 
bersifat kronis. 

Diabetes memang tidak dapat 
dicegah. Yang perlu dilakukan adalah 
bagaimana membuat kualitas hidup 
penderita diabetes menjadi lebih sehat. 
Jadi, diabetes itu belum tentu akhir dari 
segalanya.  

Bukan Akhir
dari Segalanya

Diabetes

Menderita diabetes bukanlah akhir dari segalanya. 
Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat 
kualitas hidup penderita diabetes menjadi lebih sehat. 
Kembali kepada pola hidup sehat merupakan kunci 
mengatasi diabetes.

lFokus

dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi
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Ada yang menarik pada hasil wawancara 
tim redaksi majalah Mitra Keluarga 
dengan para dokter ahli penyakit dalam, 

endokrin dan diabetes, di RSMK Grup. 

Menurut para ahli tersebut, penderita 
diabetes bisa tetap hidup sehat. Sama persis 
dengan orang non diabetes mellitus (DM). 
Bahkan tidak tertutup kemungkinan lebih 
sehat dan bugar ketimbang orang yang tidak 
menderita DM

Betul. Sekali terdiagnosa telah menderita 
DM, maka seumur hidup  akan menang-
gungnya. Namun, itu bukanlah akhir dari 
segalanya. Memang tidak untuk sembuh total, 
tetapi bisa dikontrol. Tetap sehat dan hidup 
nyaman dengan diabetes

Mereka juga menampik mitos yang 
beredar tentang penyakit diabetes. Dianta-
ranya adalah, diet diabetes tanpa menikmati 
makanan mengandung gula sama sekali.  
Selama jumlahnya dibatasi, makanan manis 
pun masih bisa dinikmati.

Prinsipnya sederhana dan sangat mudah, 
berapa pun tingginya kadar gula darah dalam 
tubuh penderita, tetap bisa dikembalikan ke 
titik normal. Syarat lainnya adalah penderita 
mau disiplin dan tertib melakukan monitoring 
dalam mengontrol gula darahnya, menjalani 
gaya hidup sehat, menerapkan kombinasi diet 
yang didukung dengan terapi oral (obat-
obatan) yang pas. 

Lebih dari itu, sepadat dan se-struggle 

apapun aktifitas penderita, ia tetap dapat me 
ngelola diabetesnya secara mandiri. Penderita 
hanya perlu melakukan adjustment (penye-
suaian – yang akan dihitung oleh dokter ahli 
gizi) terhadap kebiasaan makan, dan meng-
ganti kebutuhan olahraga dengan menerap-
kan aktifitas fisik yang berlebih. 

Menariknya lagi, semua dokter ahli pe-
nyakit dalam di RSMK Grup yang kami wawan 
carai sebagai narasumber untuk rubrik Mitra 
Utama, Referensi, Kesehatan, hingga Tips pun 
memiliki pendapat serupa; bahwa diabetes 
bukan lagi penyakit yang menakutkan. 

Jika bisa dikelola dengan baik, penderita 
DM akan memiliki kesehatan yang sangat 
bagus. Sama persis dengan orang sehat. 
Satu hal yang dibuktikan dengan minimnya 
angka penderita diabetes yang dirawat di 
RSMK Grup. Hanya sekitar 2 persen yang 
harus menjalani rawat inap, itupun karena 
terkait dengan kasus (komplikasi) tertentu. 
Selebihnya hanya melakukan rawat jalan dan 
monitoring secara berkala.

Yang pasti, penderita diabetes perlu 
memperhatikan gaya hidupnya. Hal ini 
bertujuan agar penyakit tersebut bisa segera 
diatasi dan dikontrol. Nah, seperti apa solusi, 
treatment dan pengelolaan penyakit diabetes 
di RSMK Grup? Ikuti hasil wawancara tim 
redaksi Majalah Mitra Keluarga dengan dokter 
spesialis penyakit dalam, sekaligus konsul-
tan endokrin dan diabetes  di RSMK Grup. 
Semoga bermanfaat. 

Bukan Lagi Penyakit 
yang Menakutkan

Diabetes Mellitus

lDari Redaksi
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Rekomendasik

Diabetes Mellitus (DM) adalah kelompok penyakit metabolik yang 
ditandai dengan adanya peningkatan glukosa (gula) darah akibat 
gangguan pengeluaran insulin atau toleransi insulin. 

Tujuan utama tatalaksana diabetes adalah pengendalian nilai gula 
darah dengan diet, latihan fisik (olahraga) dan obat-obatan (injeksi insulin 
dan obat oral). Sebelumnya, penting untuk melakukan evaluasi atau 
pemeriksaan fisik yang utamanya ditujukan untuk mencari gejala, atau 
tanda-tanda gangguan pada jantung dan pembuluh darah, mata, ginjal 
dan sistem saraf.

Manfaat olahraga diantaranya, meningkatkan stamina, kapasitas paru, 
fungsi jantung, kelenturan sendi, kekuatan tulang, sirkulasi darah, dan 
untuk menjaga peningkatan berat badan.

Pertanyaannya kemudian tentulah: Apakah olahraga benar-benar 
bermanfaat bagi penderita diabetes?

Jawabannya sangat pasti : YA! 

Beberapa Manfaat Olahraga Bagi 
Penderita Diabetes?
1.  Meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin.

2.  Meningkatkan pemakaian gula darah secara lebih efisien, kemudian   
 menurunkannya.
3.  Mengurangi kebutuhan akan obat. Pada diabetes tipe 2, bila disertai  
 diet yang tepat, kebutuhan itu memiliki kemungkinan hilang 
 sama sekali.
4.  Menurunkan nilai cholesterol (kolesterol) dan tekanan darah.
5.  Bila disertai diet yang tepat, maka akan mengurangi lemak tubuh 
 (terutama lemak perut).
6.  Meningkatkan sirkulasi darah pada tangan dan kaki, yang biasanya   
 terganggu.
7.  Menurunkan tingkat stress yang bila tinggi akan meningkatkan gula   
 darah.
8.  Meningkatkan kualitas hidup.

Pilihan Olahraga yang Paling Tepat
Sesuai dengan panduan, latihan yang paling efektif adalah aerobik 

yang mengandung arti gerakan yang ritmik, berulang, dan terus menerus 
pada kelompok otot besar yang sama, minimal selama 10 menit, dianta-
ranya : 

Berjalan
Jogging atau lari
Bersepeda
Senam aerobik

dr. Eni Nuryani, Sp.KFR
RS Mitra Keluarga Bekasi & Bekasi Timur

Senam Diabetes

Manfaat Olahraga Bagi
Penderita Diabetes

Berenang
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4 Hal Penting yang Harus Diperhatikan Sebelum 
Melakukan Aktifitas Olahraga 

1.  Evaluasi kondisi fisik secara menyeluruh
2.  Telah menjalani stress test (uji untuk menilai batas denyut jantung)
3.  Mengenali komplikasi diabetes: hipoglikemi (menurunnya kadar 
 gula darah), dehidrasi (kekurangan cairan)
4.  Menentukan energy expenditure (kebutuhan energi) untuk 
 keseimbangan pengambilan dan pengeluaran energi, serta 
 kebutuhan insulin.

5 Syarat Sebelum Berolahraga
1.  Jangan melakukan olahraga bila gula darah mencapai 200 gr/dl   
 atau bila keton urine positif
2.  Makan 2 jam sebelum berolahraga
3.  Makan atau minum karbohidrat ekstra bila gula darah kurang 
 dari 100 gr/dl
4.  Selalu sedia makanan yang dapat meningkatkan gula darah 
 dengan cepat, seperti permen
5.  Minum cukup, sebelum dan sesudah olahraga

7Poin yang Harus Dipahami Penderita Diabetes 
1.  Kadar gula darah pada saat sebelum dan sesudah latihan
2.  Injeksi insulin dilakukan di bagian tubuh yang tidak dipakai latihan
3.  Makan camilan tinggi karbohidrat 15 menit sebelum olahraga
4.  Jangan latihan berat pada saat kerja insulin mencapai puncak
5.  Memakai sepatu yang nyaman dan kaos kaki
6.  Membawa tanda pengenal dan berlatih bersama orang lain yang 
 mengetahui riwayat penyakit Anda
7.  Akhiri latihan bila ada tanda-tanda hipoglikemi Agar Patuh Pada Program Latihan:

Buatlah jadwal yang kira-kira bisa/sanggup Anda ikuti
Mempunyai teman untuk berlatih
Jenis latihan bergantian untuk mencegah kebosanan
Buat target yang realistik
Cari tempat yang nyaman untuk latihan
Bila sibuk, lakukan latihan di depan TV misalnya

Sesi Latihan :
Untuk mendapatkan hasil terbaik dan tercapainya tujuan dari olahraga, 
lakukan hal-hal berikut:

Pemanasan selama 5 menit, untuk persiapan kerja otot dan mence-
gah cedera
Mulai latihan (jalan, jogging, sepeda, senam aerobik)
Mulai dari 5 – 10 menit, lalu tingkatkan sampai 30 menit per sesi, 
perlahan denyut jantung dan pernapasan akan meningkat
Peregangan setelah latihan akan mempertahankan kelanturan dan 
mengurangi risiko cedera
Pendinginan selama 5 menit, akan mengembalikan tubuh pada 
keadaan normal dan mencegah pengumpulan darah di tangan dan 
kaki.
Frekuensi  latihan: 3 – 5 kali seminggu

Pada prinsipnya, penderita diabetes harus aktif sepanjang hari. Selain 
melakukan latihan formal, usahakan jalan kaki sesering mungkin, naik 
tangga, atau bersepeda. 

Aktifitas fisik, termasuk latihan kebugaran dan ketahanan, adalah 
modal utama pengobatan diabetes tipe 2. Syaratnya, latihan teratur dan 
konsisten dengan jadwal yang telah dibuat. 

Agar latihan menjadi lebih meyakinkan, Anda bisa bergabung dengan 
klub senam diabetes di RSMK Bekasi Timur. 

sumber : ACSM (American College of Sports Medicine) American Diabetes Association
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Mitra Utamak

Diabetes Mellitus

Tetap Bisa Hidup
dengan Nyaman

Ketika terdiagnosa menderita penyakit 
diabetes mellitus (DM), seseorang biasanya 
akan “kebakaran jenggot”. Shock. Hidupnya 

langsung berubah. Harus tertib mengikuti diet 
artificial (diet buatan). Makanan yang sehari-
hari dikonsumsi langsung dibatasi. Porsinya 
sedikit. Dibuatkan khusus, dengan rasa yang 
hambar.

Katakanlah, biasa sarapan nasi goreng, siang 
makan nasi padang, dan malam makan dengan 
menu yang sesuai selera. Tiba-tiba, harus 
sarapan havermouth atau roti gandum, siang 
disiapkan sedikit nasi dan lauk rendah kalori, 
malamnya hanya makan buah-buahan, atau 
disebut diet artificial. Di luar kebiasaan dia.

Tidak hanya itu, penderita juga dianjurkan, 
bahkan setengah “dipaksa” untuk berolah-
raga. Padahal, ia belum tentu punya waktu. 
Bisa karena kondisi fisiknya yang belum tentu 
memungkinkan, atau masih terikat dengan 
jadwal padat kesibukan yang harus dilakukan. 

Dengan penanganan yang sedini mungkin, cepat 
dan terpadu, penderita diabetes bisa hidup nyaman 
dengan penyakitnya. 

Semua treatment tersebut, tentu saja membuat 
penderita merasa “tersiksa” dan tidak nyaman 
dengan penyakitnya. 

Food Recall 
Seperti kata dr. Dante Saksono Harbuwono, 

Sp.PD, Ph.D-KEMD, penderita diabetes sebe 
narnya masih diperbolehkan untuk makan 

Keluhan/Gejala Umum DM

Berat badan turun drastis tanpa sebab 

yang jelas
Badan lemas dan berat badan tidak naik 

Makan banyak namun tetap terasa lapar 

dan sering haus

Banyak BAK (buang air kecil) jika tidak 

ada keluhan. 
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apa saja. Namun, jumlahnya memang harus 
terkontrol. Di RS Mitra Keluarga (RSMK), pasien 
diabetes dila yani secara terpadu, dan tidak 
harus menerap kan diet artificial. Program 
dietnya disesuaikan dengan kebiasaan masing-
masing individu (pasien). Jadi, sama sekali tidak 
merubah kebiasaannya. Namun tetap disesuai-
kan dengan kondisi penyakit diabetesnya.

Namanya food recall : pasien diminta 
untuk mengisi formulir dengan mencantumkan 
jenis makanan yang sesuai dengan selera dan 
kebiasaannya.. Nah, ahli gizi akan melakukan 
adjustment, penyesuaian terkait porsi, jenis dan 
jumlah kalori yang disesuaikan dengan kondisi 
diabetesnya. Artinya, pasien bisa tetap menik-
mati menu makanan sehari-hari yang sesuai 
selera dan kebiasaannya. Sehingga pasien tidak 
merasa terlalu berat dengan dietnya, dan bisa 
lebih nyaman dengan penyakitnya. Hanya saja, 
menu tersebut telah disesuaikan dengan kaidah-
kaidah yang baik untuk penderita diabetes.

Aktifitas Fisik  
Terkait dengan kebutuhan olahraga, juga 

sama.  Pergi pagi, pulang malam. Rumah di 
Bekasi, kantor di Jakarta. Sampai di rumah, tentu 
dia sudah capek. Tidak mungkin untuk olahraga. 
Karena situasinya memang tidak memung-
kinkan, maka solusi yang disarankan adalah 

-  Jangan anggap diabetes itu hanya penyakit gula   
darah, tetapi harus melakukan evaluasi  semua

-  Jangan menunggu ada keluhan untuk berobat
-  Lakukan check-up secara berkala (rutin), untuk  

melakukan deteksi dini terjadinya gejala komplikasi 
-  Kontrol berkala merupakan ujung tombak untuk   

mencegah komplikasi diabetes
-  Mengobati diabetes bukanlah hal yang sulit. 
sumber: dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, Ph.D-KEMD 
(RSMK Kelapa Gading)

“Dengan melakukan diet yang teratur dan disiplin, kadar gula 
dalam darah dapat dikendalikan dan dikembalikan 

ke tataran normal” 
--dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, Ph.D-KEMD 

(RSMK Kelapa Gading)--

mengganti kebutuhan olahraga dengan aktifitas 
fisik yang berlebih. Di hari libur, ia dipersilakan 
untuk melakukan aktifitas olahraga yang sesuai 
dengan tuntutan penyakitnya.

Ambil satu contoh, ketika sampai di kantor 
dianjurkan untuk mulai mengubah kebiasaan-
nya. Jika biasanya naik lift ke ruang kerjanya 
yang di lantai 3, maka ia harus membiasakan diri 
naik tangga, misalnya. Atau, cari lokasi parkir 
yang agak jauh dari pintu masuk, sehingga ada 
aktifitas fisik dari lokasi parkir menuju pintu 
masuk, hingga naik tangga menuju ruang kerja. 
Prinsipnya adalah, mengalihkan kebiasaan ke-
pada aktifitas yang berlebih dan membutuhkan 
energi. “Jangan lupa, mengeluarkan keringat itu 
sehat,” ujar dr. Dante.

Nah, konsep inilah yang diterapkan pada 
pasien secara individual. Karena setiap orang 
tentu memiliki karakter penyakit diabetes yang 
berbeda-beda. Misal, treatment antara penderita 
diabetes tanpa komplikasi tentu berbeda dengan 
penderita DM dengan komplikasi. Di Rumah 
Sakit Mitra Keluarga (RSMK), semua dokter 
spesialis terlibat dalam tim pelayanan terpadu 
pasien diabetes.

Treatment RSMK
Gambaran treatment di atas, hanyalah 

sebagian kecil dari pelayanan kuratif pada pen-
derita diabetes di RSMK. Di Diabetic & Thyroid 
Center RSMK, pasien akan memperoleh layanan 
secara lengkap dan terpadu, dan mengacu pada 
pelayanan preventif dan kuratif. Pasien akan 
memperoleh pelayanan medis seperti kontrol 
kadar gula mandiri secara teratur, tindakan 
perawatan kaki, serta berbagai pemeriksaan 
pencegahaan penyakit komplikasi dari seluruh 
dokter spesialis terkait. 

Memang, dengan melakukan diet yang 
teratur dan disiplin, kadar gula dalam darah 
dapat dikendalikan, dan dikembalikan ke tataran 

normal. Intinya memang di sini. Hanya saja, 
penanganan DM tidak boleh hanya terletak 
pada monitoring gula darah dan HbA1c saja, 
tetapi harus secara holistik ke penanganan 
terhadap organ tubuh lain yang memiliki potensi 
komplikasi.

Diabetes mellitus (DM) atau di kalangan 
masyarakat luas lebih dikenal dengan penyakit 
kencing manis adalah penyakit yang belum 
dapat disembuhkan secara total. Pada penderita 
diabetes, pankreas tidak dapat menghasilkan 
cukup insulin untuk menyerap gula yang diper-
oleh dari makanan. Hal ini akan menyebabkan 
kadar gula dalam darah menjadi tinggi akibat 
timbunan gula dari makanan yang tidak dapat 
diserap dengan baik dan dibakar menjadi energi. 
Penyebab lain adalah insulin yang cacat atau 
tubuh tidak dapat memanfaatkan insulin.

2 Jenis Diabetes
Penyebab penyakit diabetes tergantung 

pada jenis diabetes yang diderita. Ada 2 jenis 
diabetes yang umum terjadi dan diderita banyak 
orang, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. 
Perbedaannya, diabetes tipe 1 disebabkan oleh 

Antisipasi Pada Komplikasi Tips 
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adanya masalah pada fungsi organ pankreas 
yang tidak dapat menghasilkan insulin. Sedang-
kan diabetes tipe 2 umumnya disebabkan pada 
masalah jumlah insulin yang kurang. Bukan 
karena pankreas tidak berfungsi baik.

“Hingga saat ini DM memang belum dapat 
disembuhkan. Terapi pengobatan yang terbilang 
efektif bagi penderita DM biasanya dilakukan 
dengan cara mengontrol kadar gula darah 
secara teratur dan menerapkan tindakan pence-
gahan komplikasi DM secara terpadu, seperti 
diet dan olahraga yang teratur,” kata dokter 
spesialis penyakit dalam, sekaligus konsultan 
endokrinologi metabolik dan diabetes di RSMK 
Kelapa Gading, ini.

 
Sayangnya, penanganan terhadap pen               -

derita selama ini masih terfokus pada kadar gula 
dalam darah saja. Padahal, pengobatan DM yang 
tidak ditangani secara benar, sangat berpotensi 
merusak organ-organ tubuh lain (komplikasi), 
yang bisa berakibat fatal bagi penderitanya. 

Komprehensif dan Terpadu
Karena itulah, pola pengobatan DM, harus 

Mitra Utamak

Insulin adalah hormon yang dihasilkan 
pankreas, sebuah organ di samping lam-
bung. Hormon ini melekatkan dirinya pada 
reseptor-reseptor yang ada pada dinding sel, 
dan bertugas untuk membuka reseptor pada 
dinding sel agar glukosa memasuki sel. Lalu 
sel-sel tersebut mengubah glukosa menjadi 
energi yang diperlukan tubuh untuk melaku-
kan aktivitas. 

Dengan kata lain, insulin membantu 
menyalurkan gula ke dalam sel agar diubah 
menjadi energi. Jika jumlah insulin tidak 
cukup, maka terjadi penimbunan gula dalam 
darah sehingga menyebabkan diabetes.

Insulin
Penyalur Gula Menjadi Energi

Diabetes Tipe 1
- Sering pada anak dan remaja
- Predisposisi genetik
- Pengaruh lingkungan
- Kelainan autoimun
- Kombinasi dari semua di atas yang me 
   ngakibatkan insulin tidak dapat produksi

Diabetes Tipe 2
- Sering pada dewasa
- Predisposisi genetik
- Obesitas dan gaya hidup
- Tubuh masih memproduksi insulin, na  
   mun ada resistensi atau kekurangan rela      
   tif, sehingga tidak mencukupi kebutuhan.

“Diabetes adalah penyakit kronis yang diawali pada saat sel tubuh gagal meman-
faatkan insulin (resistensi insulin) dan berkurangnya sel beta pankreas memproduksi 
insulin (defisiensi insulin). Insulin adalah hormon yang berguna untuk memasukkan 
glukosa dari makanan ke dalam sel tubuh, untuk selanjutnya diubah menjadi energi. 
Bila glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, glukosa dalam jumlah yang besar akan 

tetap bersirkulasi di dalam darah (hiperglikemi)”

--dr. Olly Renaldi, Sp.PD, K-EMD RSMK Bekasi & Bekasi Timur--

“Untuk memberikan hasil yang terbaik, kami 
menerapkan konsep inovatif dalam penanganan 
penderita DM melalui Klinik Terpadu,” timpal dr. 
Eliana Taufik Sp.PD-KEMD, konsultan endokri-
nologi metabolik dan diabetes dari RS Mitra 
Kemayoran. Menerapkan terapi secara holistik 
yang berbasis pada tiga pilar. Dimulai dari 
pemeriksaan darah secara teratur, penerapan 
diet, dan rujukan mengkonsumsi obat-obatan 
untuk mengontrol timbulnya komplikasi. Konsep 
ini juga melibatkan keluarga pasien dengan 
maksud agar keluarga dapat mengawasi pro-
gram yang tengah dijalankan. 

Yang pasti, jika bisa dideteksi sedari dini 
dan dikelola dengan baik, penderita DM akan 
memiliki kesehatan yang sangat bagus. Sama 
persis dengan orang sehat. Satu hal yang di-
buktikan dengan minimnya angka penderita DM 
yang dirawat di RSMK. Hanya sekitar 2 persen 
yang harus menjalani rawat inap, itupun karena 
terkait dengan kasus (komplikasi) tertentu. 
Selebihnya hanya melakukan rawat jalan dan 
monitoring secara berkala. (pnst) 

dilakukan secara komprehensif dan holistik sejak 
dini untuk mencegah timbulnya komplikasi 
penyakit lain yang bisa mengancam jiwa pen-
derita. Salah satunya dengan memperhatikan 
dan mengawasi proses masuknya kadar gula 
ke dalam sel-sel tubuh lain, sehingga sel-sel 
tersebut dapat kembali normal dan mengurangi 
risiko timbulnya komplikasi. 
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Rasa takut yang berlebihan menjadi hal 
yang lumrah pada orang yang terdiag-
nosa terkena penyakit diabetes mellitus 

(DM). Hal ini tentu bisa dimaklumi, mengingat 
banyaknya “cerita miring” tentang penderita DM 
yang kemudian menderita berkepanjangan –
hingga kasus kematian-- akibat komplikasi yang 
dialaminya. 

Mirisnya lagi, lingkungan pun seolah 
mendukung. Bahkan, turut me ngamini bahwa 
menderita DM merupakan akhir dari segalanya. 
Contohnya pun beragam. Ada yang dilakukan 
tindakan amputasi, cuci darah, mengalami kebu-
taan, terkena serangan jantung, stroke, hingga 
kasus-kasus lainnya. 

Padahal, seperti kata dr. Dante Saksono 
Harbuwono, Sp.PD, Ph.D-KEMD, kasus kasus 
seperti “cerita miring” di atas hanya terjadi pada 
penderita DM yang terlambat diobati. Penyakit 
yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar gula 
(glukosa) dalam darah ini telah merusak sel-sel 
otot dan organ tubuh lain, seperti jantung, gin-
jal, mata, saraf, dan otot lainnya (komplikasi).

“Sebagian besar penderita DM meninggal 
dunia akibat komplikasi yang ditimbulkannya, 
seperti gagal ginjal, serangan jantung dan lain-
nya,” sebutnya. Padahal, jika penderita DM bisa 
diantisipasi sedari dini dan diobati dengan benar, 
maka harapan hidup penderita DM bisa sama 
besar dengan manusia non DM. 

“Selama kadar gula dapat dikontrol dan 
diobati dengan benar, serta melakukan evaluasi 
berkala sebagai deteksi dini pada kemungkinan 
terjadinya komplikasi, maka kualitas kesehatan 
penderita DM bisa sama persis dengan orang 
sehat,” ujar dokter ahli molekular diabetes, 
sekaligus konsultan endokrinologi metabolik dan 
diabetes di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa 
Gading (RSMK KG) ini, yakin. 

Keluhan = Komplikasi 
Menurut dr. Dante, persoalannya kemudian 

Terapi Holistik

adalah, tak sedikit penderita DM yang bersi-
fat pasif. Hanya diam menunggu sampai ada 
keluhan, barulah ia pergi memeriksakan diri ke 
dokter. “Jelas ini salah kaprah. Karena, ketika 
keluhan mulai timbul, maka bisa dipastikan ia 
telah mengalami komplikasi,” jelasnya. 

Lebih salah kaprah lagi, adalah mengobati 
diabetes yang hanya mengobati gula darahnya 
saja. “Selain mengontrol gula darah, hal yang 
sangat penting adalah menjaga komplikasi dari 
atas sampai ke bawah. Menangani diabetes 
secara holistik,” ungkapnya, seraya menambah-
kan, penanganan DM tidak hanya terletak pada 

“Penanganan terhadap penderita DM selama ini, masih ter-
fokus pada kadar gula dalam darah. Pengobatan DM yang 
tidak ditangani secara benar sangat berpotensi memicu ter-

jadinya komplikasi yang bisa berakibat fatal”

monitoring gula darah dan HbA1c saja, tetapi 
secara holistik ke penanganan terhadap organ-
organ tubuh lain yang berpotensi terimbas oleh 
diabetes. 

“Kalau cuma mengontrol gula darah saja ya 
hasilnya tidak akan maksimal. Karena, berapa-
pun tingginya kadar gula dalam darah, pasti 
bisa dikembalikan ke tataran normal,” paparnya. 
Caranya sangat mudah, terutama jika penderita 
bisa tertib melakukan monitoring pada gaya 
hidup yang sedikit agak harus dirubah, mene 
rapkan kombinasi diet didukung dengan terapi 
oral (obat-obatan) yang pas. 

Sehat Bersama DM 
Dengan penanganan secara holistik, kualitas kesehatan 
penderita diabetes bisa setara dengan manusia non 
diabetes pada umumnya. Bahkan, bisa menikmati hidup 
nyaman tanpa keluhan.



 Edisi 10 - September 2013 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 13 b

Managemen Komplikasi 
Hanya saja, sekadar tertib dan mengikuti 

anjuran di atas masih belum cukup. Karena, 
yang paling penting adalah menerapkan evalu-
asi berkala untuk memonitor atau deteksi dini 
pada terjadinya komplikasi, sehingga bisa segera 
ditangani. Salah satunya dengan memperhati-
kan dan mengawasi proses masuknya kadar gula 
ke dalam sel-sel tubuh lain, sehingga sel-sel 
tersebut dapat kembali normal dan me 
ngurangi risiko timbulnya komplikasi.

Melalui hasil evaluasi akan kelihatan, sudah 
seperti apa kondisi jantungnya, ginjal, saraf, ke-
mudian pembuluh darahnya bagaimana, giginya 
ada masalah atau tidak, dan seterusnya. Ada 
komplikasi atau tidak. “Ini bisa dilakukan dengan 
sangat mudah. Artinya, jika potensi komplikasi 
itu dimanajemen dengan bagus, maka penderita 
DM itu bisa hidup nyaman tanpa keluhan,” 
jelasnya. 

Penanganan Terpadu
Di RSMK Kelapa Gading, pengobatan 

DM dilakukan secara komprehensif. “Holistik 
dan terpadu. Ya, sesuai dengan motto kita; 
melakukan pengobatan diabetes secara holistik 
dan individualisasi,”. Artinya, lanjut dr. Dante, 
penanganannya tidak generik –sama rata/se-
ragam. Berbeda antar yang satu dengan yang 
lain, tergantung atau disesuaikan dengan profil 
pasien.

dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, 
Ph.D-KEMD

(RS Mitra Keluarga Kelapa Gading)

Penderita diabetes mellitus (DM) yang telah 
memasuki masa lanjut usia (Lansia), sangat 
penting untuk melakukan aktifitas dasar. Teru-
tama melatih otot-otot pernapasan. Pasalnya, 
Lansia penderita DM, biasanya sangat rentan 
terhadap infeksi. 

Ambil satu contoh, infeksi pada saluran 
napas, sementara otot-ototnya lemah. Nah, dia 
tidak akan mampu batuk –untuk menge 
luarkan dahak— sehingga terjadi retensi dahak. 
Ini berbahaya. Karena cairan akan menumpuk 
dan menyumbat saluran napas, sehingga bisa 
menyebabkan sesak. “Tapi, jika ia terbiasa me-
l atih otot-otot pernapasannya, maka otomatis 
mampu membuang dahak dengan cara batuk 
yang benar,” kata dr. Dante. 

Lebih dari itu, semua otot-otot harus dilatih 
secara rutin, atau biasa disebut RoM (Range 
of Movement). Semua otot, mulai dari ujung 
kaki dan sendi harus digerakkan secara aktif. 
Malas menggerakkan otot-otot dan sendi akan 
me ngakibatkan aliran darah menjadi lambat. 
Terbiasa statis dan akhirnya menyumbat.

“Kalau penyumbatan itu terjadi pada pem-

DM di Usia Lanjut 

buluh darah otak, maka dia akan mudah terkena 
stroke. Kalau di pembuluh darah yang menuju ke 
jantung, maka bisa terjadi jantung coroner, dan 
seterusnya,” jelasnya. 

Betul. Lansia penderita DM umumnya 
terlihat malas. Hal itu merupakan indikasi dari 
kondisi tubuh yang kurang cairan. Salah satu 
efek dari penyakit diabetes adalah frekuensi 
buang air kecil (BAK) yang cukup tinggi (cen-
derung sering kencing). Situasi ini, biasanya 
akan membuat Lansia penderita DM enggan 
minum, karena malas sering sering ke belakang, 
atau takut ngompol. 

Padahal dampaknya cukup berat, dia akan 
kekurangan cairan yang membuatnya lemas dan 
cenderung tidur (terlihat malas). Karena itulah 
dibutuhkan edukasi yang benar agar mereka 
tidak kekurangan cairan, mau bergerak dan 
melatih otot ototnya. 

Kesemutan – pada penderita DM, kesemutan 
bisa merupakan tanda awal komplikasi pada 
saraf (gejala neuropati diabetik)

Pandangan kabur,  bila melihat cahaya ada 
hollow - merupakan tanda/gejala komplikasi 
pada mata.

Gigi yang goyang berulang-ulang merupa-
kan tanda komplikasi pada tulang rawan

Sesak ketika beraktifitas (naik tangga) 
menunjukkan tanda komplikasi pada jan-
tung.

Kencing yang sangat berbusa bisa merupa-
kan salah satu tanda komplikasi ginjal

Kaki bengkak - tanda komplikasi pada pem-
buluh darah di kaki 

Disfungsi ereksi – tanda komplikasi saraf dan 
pembuluh darah di penis.

sumber: dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, 
Ph.D-KEMD - RSMK Kelapa Gading

Deteksi Dini Gejala 
Komplikasi Secara Mandiri:

“Treatmentnya berbeda-beda antara pe             n-
d           erita DM dengan komplikasi ginjal, kolesterol, 
jantung, hipertensi, dan lainnya. Ditangani orang 
per orang (individualisasi) sehingga mereka 
lebih nyaman. Treatment ini juga melibatkan 
keluarga pasien dengan maksud agar keluarga 
ikut membantu program yang tengah dijalankan 
oleh pasien,” urainya.

 
Yang pasti, pasien akan memperoleh 

layanan secara lengkap dan terpadu. Mulai dari 
edukasi, pelayanan medis seperti kontrol kadar 
gula darah secara mandiri dan teratur, tindakan 
perawatan, penerapan diet, hingga berbagai 
pemeriksaan untuk skrining awal komplikasi DM 
yang dilakukan oleh dokter-dokter dari berbagai 
disiplin ilmu yang terkait dengan penanganan 
komplikasi DM. ”Hampir semua dokter spe     -
sialis terlibat dalam tim diabetes di RSMK KG,” 
katanya.

Dengan kata lain, penanganan DM di RSMK 
KG tidak hanya terletak pada monitoring gula 
darah dan HbA1c saja, tetapi ditangani secara 
holistik hingga penanganan terhadap organ tu-
buh lain yang terimbas oleh diabetes. “Jadi, tidak 
hanya mengontrol gula darahnya saja. Dijamin 
penyakit diabetes dan potensi komplikasinya 
terkontrol secara komprehensif,” imbuhnya. 
(pnst)   
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Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit me-
tabolik yang diakibatkan oleh gangguan 
sekresi insulin. Produksi insulin di dalam 

tubuh tidak maksimal, sehingga mengakibat-
kan peningkatan kadar glukosa dalam darah 
(hiperglikemia). 

Pada keadaan normal insulin dihasilkan oleh 
kelenjar pankreas setelah makan. Pada penderita 
DM tipe I terjadi gangguan sekresi insulin akibat 
kerusakan sel beta pankreas. Hal ini berbeda 
dengan keadaan pada penderita DM tipe 2 yang 
pada awalnya terjadi peningkatan sekresi insulin, 
namun insulin tersebut tidak dapat dipergu-
nakan oleh reseptor insulin yang terdapat di sel 
otot dan sel lemak. Bila keadaan ini berlangsung 
secara terus menerus akan mengakibatkan 
terjadinya kerusakan sel beta pankreas. Jika 
dibiarkan, kondisi seperti ini akan mengganggu 
sekresi insulin yang lama kelamaan semakin 
berkurang. 

Tanda Awal
Gejala utama yang sering dikeluhkan oleh 

penderita DM adalah seringnya buang air kecil 
(BAK), terutama pada malam hari (poliuria), dan 
terus menerus merasa haus (polidipsia) dan 
lapar (polifagia). Keluhan lain yang juga sering 
disampaikan oleh penderita DM adalah rasa 

Risiko yang Bisa
Komplikasi Diabetes

gatal, terutama di daerah lipat paha dan sela-
sela jari.  Terjadi penurunan berat badan, mudah 
lelah, kesemutan dan baal di tangan dan kaki. 
Terjadi gangguan penglihatan dan kemungkinan 
penurunan kemampuan seksual.

Menurut dr. Fatimah Eliana, Sp.PD, KEMD, 
FINASIM, penderita DM dengan gula darah yang 
tidak dikendalikan dengan baik, atau dalam 
bahasa laboratorium menyatakan HbA1c-nya 
selalu tinggi (lebih dari/di atas 7%), memiliki 
risiko tinggi pada terjadinya komplikasi yang 
cukup berat. “Bahkan bisa berujung pada kondisi 
komplikasi yang sangat tidak diharapkan,” 
kata dokter spesialis penyakit dalam, sekaligus 
konsultan endokrin metabolik dan diabetes 
mellitus yang berpraktik di Rumah Sakit Mitra 
Kemayoran. 

DM atau juga dikenal sebagai penyakit 
kencing manis ini bisa dipicu oleh adanya faktor 
genetik (bawaan lahir), berasal dari keluarga 
yang menderita DM. “Selain itu, kegemukan 
(obesitas), pola makan yang tidak sehat, dan ma-
las berolahraga, juga merupakan faktor pemicu 
terjadinya DM,” ujar dr. Eliana.

Dari sudut pandang proses terjadinya (fak-
tor penyebab), DM dibagi ke dalam 4 (empat) 

kelompok, atau disebut dengan kelompok DM 
tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional (DM pada 
kehamilan), dan DM tipe lainnya. DM tipe 1, 
umumnya terjadi akibat infeksi virus atau  
adanya kerusakan pada kromosom, dan 
mengakibatkan kerusakan pada pankreas yang 
bersifat permanen. 

“DM tipe 2, dikategorikan sebagai penyakit 
diabetes karena faktor endogen; genetik, atau 
eksogen; pola hidup yang tidak sehat,” ung-
kapnya. DM gestasional, terjadi karena adanya 
resistensi insulin. “Jadi mirip dengan DM tipe 
2, hanya saja DM gestasional adalah DM yang 
terjadi pada wanita hamil,” sebutnya, seraya 
menambahkan, bahwa yang disebut dengan 
DM tipe lainnya adalah kondisi DM dengan 
komplikasi penyakit lain seperti tumor otak 
(hipofisis), gangguan pada kelenjar anak ginjal 
(adrenal), penyakit hati, dan seterusnya.

Pengobatan 
Masih seperti kata dr. Eliana, tatalaksana 

pengobatan pada DM tipe 1, harus diberikan 
insulin karena kelenjar pankreasnya sudah tidak 
dapat lagi menghasilkan insulin. Pada DM tipe 2, 
diberikan edukasi untuk diet dan olahraga yang 
teratur. Bila gula darah masih tidak terkontrol, 
segera diberikan obat diabetes. Pada keadaan 

Dikendalikan

Dengan menerapkan 
tiga pilar utama 
terapi DM; diet, 
olahraga, terapi 
obat bila diperlukan, 
terbukti efektif dalam 
mengendalikan gula 
darah dan terhindar 
dari risiko-risiko yang 
tidak diharapkan. 
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gula darah yang sangat tinggi (HbA1c lebih dari 
9), atau pasien sedang dalam keadaan infeksi 
berat atau hendak menjalani operasi, maka 
harus segera diberikan insulin.

Pada DM gestational, umumnya diberikan 
edukasi diet lebih dahulu. Namun, bila gula 
darah masih tinggi harus segera diberikan 
insulin, karena relatif paling aman untuk janin. 
Pengaturan gula darah untuk wanita hamil ha-
rus lebih ketat, karena pada keadaan gula darah 
yang tidak terkontrol dapat memicu terjadinya 
komplikasi pada janin maupun ibunya, seperti 
kelahiran prematur, berat badan bayi yang besar, 
hidramnion dan cacat bawaan.

Pada DM tipe lain, maka yang paling utama 
adalah mengatasi penyebabnya terlebih dahulu. 
Misal, melakukan operasi pengangkatan tumor 
pada tumor hipofisis atau adrenal.

Risiko pada  DM
Penting untuk diketahui, DM dapat menim-

bulkan komplikasi pada pembuluh darah kecil 
(mikroangiopati), pembuluh darah besar (mak-
roangiopati) dan gangguan syaraf (neuropati). 
Mikroangiopati dapat menyebabkan kerusakan 
organ mata (retinopati) sehingga mengakibatkan 
gangguan penglihatan dan ginjal (nefropati), 
yang mengakibatkan terjadinya kebocoran gin-
jal, dan protein dapat keluar melalui urin. Hal ini 
dapat mengakibatkan bengkak pada kaki, bahkan 

“DM dengan gula darah yang tidak dikendalikan dengan baik, 
atau dalam bahasa laboratorium menyatakan HbA1c-nya 

selalu tinggi (lebih dari/di atas 7%), memiliki risiko tinggi pada 
terjadinya komplikasi”

-dr. Fatimah Eliana, Sp.PD, KEMD, FINASIM 
(RS Mitra Kemayoran)-

pada seluruh tubuh, hingga terjadi gagal ginjal. 

Makroangiopati dapat menyebabkan keru-
sakan jantung dan pembuluh darah, sehingga 
memicu terjadinya jantung koroner, gagal jan-
tung, sumbatan pada pembuluh darah di kaki. 
Bahkan, dapat mengakibatkan penyumbatan 
pembuluh darah otak (stroke). 

Neuropati dapat menyebabkan kerusakan 
pada syaraf tepi sehingga pasien mengalami 
penurunan sensasi nyeri, namun sebaliknya 
sering disertai dengan keluhan rasa panas atau 
kesemutan terutama pada kaki. Neuropati juga 
dapat terjadi pada syaraf otonom, dan me 
ngakibatkan gangguan pada saluran pencernaan 
seperti mudah kenyang atau kembung, gang-
guan pada saluran kencing sehingga buang air 
kecil (BAK) tidak lampias, dan gangguan pada 
jantung dan pembuluh darah sehingga timbul 
keluhan pusing bila berdiri terlalu lama, karena 
tekanan darahnya menurun (hipotensi ortosta-
tik).

Risiko Psikologis
Pasien yang menderita DM dapat me 

ngalami gangguan kejiwaan, seperti depresi 
atau cemas. Keadaan ini dapat disebabkan 
karena mendapat informasi yang tidak akurat, 
ketidaktahuan mengenai penyakit, atau persepsi 
yang salah sehingga terjadi kekhawatiran yang 
berlebihan. Bila tidak segera diatasi, hal ini dapat 

berdampak pada kondisi gula darah dan tekanan 
darahnya yang menjadi tidak terkontrol, dan 
menjadi penyebab terjadinya berbagai kom-
plikasi yang dapat berakibat fatal.

Karena itulah, mewaspadai atau mene 
rapkan pola dan perilaku kesehatan yang baik, 
utamanya pada penderita DM, merupakan hal 
mutlak agar bisa terhindar dari kemungkinan 
timbulnya risiko-risiko komplikasi yang tidak 
diharapkan. Salah satunya adalah dengan 
mengendalikan gula darah sesuai target dengan 
menerapkan 3 pilar utama terapi DM, yaitu 
diet, olahraga, dan obat-obatan bila diperlukan. 
Namun, perlu diperhatikan juga tekanan darah, 
kolesterol dan trigliserida, yang juga harus selalu 
terkendali. (bung)  

dr. Fatimah Eliana, Sp.PD, KEMD, 
FINASIM 

RS Mitra Kemayoran

TIPS
Mewaspadai Perilaku 
Kesehatan
* Asupan makanan harus terjaga; yaitu   
 rendah karbohidrat dan lemak
* Gunakan lemak tak jenuh saat 
 memasak
* Konsumsi sayur dan buah diperbanyak
* Olahraga secara teratur, 30-60 menit   
 setiap hari

sumber: dr. Fatimah Eliana, Sp.PD, KEMD, FINASIM - RS 
Mitra Kemayoran

  Yang Patut Diwaspadai:
	Gula darah yang tidak terkontrol; 
	Setelah puasa selalu lebih dari 130 mg/dl 
	Setelah makan lebih dari 180 mg/dl
 HbA1c lebih dari 7%
	Tekanan darah yang tidak terkontrol, yaitu  
 lebih dari 130/80 mmHg.
	Kadar kolesterol LDL lebih dari 100 mg/dl 
	Kadar trigliserida lebih dari 150 mg/dl

sumber : dr. Fatimah Eliana, Sp.PD, KEMD, FINASIM - RS 
Mitra Kemayoran
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Pada umumnya pasien penderita diabetes 
baru datang ke dokter setelah komplikasi 
terjadi yang ditandai dengan keluhan-

keluhan khas diabetes. Diantaranya adalah; 
penglihatan mata kabur, rasa kebas di tangan 
dan kaki, sering kencing, sering merasa haus, 
sering gatal atau infeksi kulit. Pada saat gejala 
sudah muncul inilah, pasien baru terdiagnosis 
diabetes mellitus (DM) tipe 2, dimana komplikasi 
sudah terjadi dan fungsi sel beta pankreasnya 
tinggal 50%. Kondisi sel beta pancreas akan 
menurun secara progresif bila hiperglikemi tidak 
segera diobati.

American Diabetes Association (ADA), 
memasukkan pengukuran HbA1C, sebagai salah 
satu skrining awal penentuan DM tipe 2 dikare-
nakan HbA1C menggambarkan kadar gula darah 
rata-rata 3 bulan terakhir sebelum pemeriksaan. 
Nilai HbA1C 7% menggambarkan glukosa rata-

rata pasien 3 bulan terakhir adalah 154 mg/
dL. (lihat tabel 1: CRITERIA FOR DIABETES 
DIAGNOSIS).

Silent Killer
Komplikasi kronis yang terjadi timbul secara 

perlahan. Kadang tidak diketahui, akhirnya  
berangsur menjadi semakin berat dan membaha 
yakan (silent killer). Keluhan-keluhan yang 
timbul menandakan telah terjadinya komplikasi 
kronis. Komplikasi kronis dibedakan menjadi 
komplikasi mikrovaskular (pembuluh darah 
kecil), dan komplikasi makrovaskular (pembuluh 
darah besar).

Pada komplikasi mikrovaskular, terjadi 
kerusakan pada mata (diabetic retinopathy), 
ginjal (diabetic nephropathy), dan kerusakan 
saraf (diabetic neuropathy). Neuropathy adalah 
komplikasi diabetes yang paling banyak terjadi. 

Mencegah 
Komplikasi Kronis
Penyakit diabetes mellitus (DM), seringkali tidak diketahui 
sebelum terjadi komplikasi. Jika dideteksi sejak dini dengan cara 
mengenali faktor-faktor risikonya, komplikasi diabetes dapat 
dicegah dan dikelola dengan baik.

Beberapa contoh keluhan yang sering terjadi 
seperti nyeri, kram, kesemutan, rasa tebal atau 
nyeri terbakar pada tangan dan kaki. Gangguan 
akibat neuropathy yang sering terjadi seperti 
gangguan pencernaan, bermasalah dengan 
kontrol buang air besar atau kencing, hingga 
impotensi pada pria.  

Mikroalbuminuria dan gagal ginjal termasuk 
ke dalam diabetic neuropathy. Keluhan yang 
sering timbul antara lain bengkak pada kaki, 
sendi kaki dan tangan, sesak napas, tekanan 
darah tinggi, kulit kering dan gatal. Nephropathy 
pada diabetes biasanya tidak berjalan sendiri, 
seperti pada gagal ginjal yang berat selalu 
dibarengi dengan retinopathy. Keluhan retinopa-
thy diantaranya mata kabur, ada titik gelap atau 
kosong di tengah lapangan pandang, nyeri mata, 
seperti ada selaput merah pada penglihatan, 
bayangan abu-abu. Kelainan yang ditimbulkan 
akibat komplikasi pada mata adalah katarak 
yang dapat mengakibatkan kebutaan dan glau-
coma (peningkatan tekanan dalam bola mata).

Pada komplikasi makrovaskular terjadi 
kerusakan pada jantung (kardivaskular), otak 
dan kerusakan pembuluh darah di tangan dan 
kaki (Peripheral Vacular Disease/PVD). Beberapa 
contoh penyakit jantung: Angina (nyeri dada), 
Penyakit Jantung Koroner (Coronary Heart 

Komplikasi Diabetes

Deteksi Dini dan
Aggressive Treatment

ADA Giudellines : CRITERIA FOR DIABETES DIAGNOSIS
HbA1C ≥ 6,5% atau

Glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL atau
2 jam Glukosa darah setelah makan ≥ 200 mg/dL atau

Glukosa darah acak ≥ 200 mg/dL
  ADA = American Diabetes AssociationTA
BE
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Disease/CHD) yang terjadi akibat penyempitan 
pembuluh darah koroner yang menyuplai darah 
ke otot jantung. Bila satu atau dua pembu-
luh darah buntu, maka akan timbul serangan 
jantung (myocardial infarction). Contoh lainnya 
adalah, jantung menjadi lebih besar (cardiomy-
opathy), karena otot jantung melemah dan tidak 
mampu memompa darah yang cukup ke organ 
tubuh lain. 

Stroke terjadi akibat penyempitan pembu-
luh darah ke otak, akibatnya tidak ada suplai 
makan dan oksigen ke jaringan, sehingga terjadi 
kematian sel otak di sekitarnya. PVD akan timbul 
bila terjadi penyempitan atau penyumbatan 
pembuluh darah di daerah kaki atau tangan. 
Komplikasi yang ditimbulkan, luka lama sembuh, 
ulcer, ganggren, bahkan sampai amputasi kaki.

Pengelolaan DM tipe2
Dalam pengelolaan DM tipe 2, selain 

mengendalikan hiperglikemi untuk mencegah 
komplikasi vaskuler, memperlambat kerusakan 
sel beta pancreas juga menjadi tujuan utama 
terapi DM tipe 2. Para ahli menganjurkan 
pendekatan yang lebih agresif, dan diyakini bisa 
lebih efektif daripada pendekatan “stepwise”. Hal 
ini dikarenakan pada saat pasien baru didiag-
nosa DM tipe 2, sebagian besar pasien telah 
mengalami keluhan dan menderita diabetes 
selama bertahun-tahun tanpa disadarinya.

Analisa epidemiologi pada penelitian United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
memperhatikan bahwa penurunan HbA1C 1% 
dapat menurunkan risiko komplikasi mikro-
vaskular. Penelitian UKPDS juga memberikan 
bukti bahwa pengontrolan glukosa darah secara 
lebih intensif pada pasien yang baru didiagnosa, 
dapat menurunkan risiko kardiovaskular dalam 
jangka panjang. 

 
Target gula darah pada tabel (lihat tabel 2: 

Target Kadar Glukosa Darah pada Pasien DM Tipe 
2) tidak dapat diterapkan pada semua pasien 
DM tipe 2. Pada pasien tertentu dengan riwayat 
hipoglikemik berat, harapan hidup yang rendah, 
komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler 
yang sudah lanjut dan kondisi komorbid yang 
berat, target HbA1C yang diberikan ADA menjadi 
lebih longgar, yaitu kurang dari 8%. Target 
HbA1C yang lebih ketat diberlakukan pada 
pasien-pasien durasi diabetes yang pendek, 
harapan hidup lebih panjang dan tidak ada 
penyakit kardiovaskular secara signifikan.

Berdasarkan berbagai hasil uji klinik, insulin 
terbukti merupakan terapi paling efektif untuk 
menurunkan gula darah dibandingkan terapi 
lainnya. Insulin dapat menurunkan HbA1C sam-
pai 3%. Insulin juga mempunyai efek yang baik 
terhadap pembuluh darah (vascular), dianta-
ranya antiinflamasi, antioksidan, antithrombotic, 
antiagregasi platelet, vasodilatasi, antiapoptosis 
dan juga protektif terhadap jantung. Efek yang 
bagus ini dapat mengurangi risiko komplikasi 
vascular dari DM.

Pada GUIDElINE ADA 2013, selain mereko-
mendasikan metformin sebagai terapi pharma-
cologic DM Tipe 2 line pertama, pemberian in-
sulin lebih awal (early insulin) sangat dianjurkan 
pada beberapa pasien, dikarenakan “progressive” 
nature of type 2 diabetes”. Early insulin diberikan 
kepada pasien yang baru terdiagnosa DM Tipe 2 
(early diabetic) dengan gejala-gejala DM Tipe 2 
dan kadar gula tinggi.

Efikasi insulin pada pasien long standing 
diabetic dan early diabetic, memang terbukti 
sangat baik. Tetapi perlu kehati-hatian dalam 
pemberiannya, karena efek hipoglikemi yang 
dapat ditimbulkan. Selain itu, insulin juga dapat 

“Hiperglikemi dalam waktu lama akan memperlemah 
dan merusak dinding pembuluh darah (vascular). 

Kerusakan inilah yang memicu terjadinya komplikasi”.

dr. Olly Renaldi, Sp.PD, K-EMD
(RS Mitra Keluarga Bekasi & Bekasi Timur)

meningkatkan berat badan. Efek hipoglikemi dari 
pemberian insulin dapat dihindari dengan cara 
mengenalkan pasien kepada gejala hipoglikemi, 
ketepatan dosis dan memberdayakan pasien 
untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara 
mandiri di rumah (self monitoring blood glucose/
SMBG).

 Penggunaan terapi inkretin (DPP4 inhibitor 
atau GLP-1 analog), menurut data preklinis 
menunjukkan dapat menghambat kemunduran 
sel beta pancreas. Kejadian hipoglikemi sangat 
jarang dan tidak menambah berat badan. Bah-
kan pada GLP-1 analog dapat menurunkan berat 
badan. Dalam guidelinenya, ADA 2013 mereko-
mendasikan GLP-1 analog sebagai terapi phar-
macologic line kedua yang dapat dikombinasikan 
dengan metformin, ataupun dengan insulin.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa 
penyakit diabetes seringkali tidak diketahui 
sebelum terjadi komplikasi. Untuk itu diabe-
tes harus terdeteksi sejak dini dengan cara 
mengenali faktor-faktor risiko diabetes. Faktor 
risiko DM tipe 2 yang tidak dapat diubah bila 
mempunyai keturunan genetik diabetes. Faktor 
risiko terjadinya DM tipe 2 yang lain adalah usia 
di atas 45 tahun, gaya hidup yang kurang gerak, 
dan banyak makan yang menyebabkan obesitas.

Oleh karenanya, terapi dasar yang diberikan 
oleh ADA pada pasien DM tipe 2 adalah peruba-
han gaya hidup yang mencakup makanan yang 
sehat, mengontrol berat badan, meningkatkan 
aktifitas fisik, dan dapat ditambah dengan terapi 
obat-obatan. (***) 

ADA Giudellines: TARGET KADAR GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DM TIPE 2
HbA1C < 7%

Glukosa darah puasa antara 70-130 mg/dL

2 jam Glukosa darah setelah makan < 180 mg/dL 

   ADA = American Diabetes Association

TA
BE
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Kesemutan yang sangat 
mengganggu pada 
penderita diabetes 
(neuropati diabetika) 
umumnya dapat 
dikendalikan. 

Hampir semua orang pernah mengalami 
apa yang disebut kesemutan atau kebas. 
Misalnya, saat duduk bersimpuh atau 

menekuk kaki terlalu lama, maka syaraf dan 
aliran darah akan terganggu. Kalau sudah 
kesemutan, biasanya akan terasa kebal dan 
ngilu. Namun, gangguan kesemutan umumnya 
berangsur-angsur hilang atau mereda setelah 
bagian tubuh yang mengalami digerak-gerak-
kan.

Ya, pada dasarnya kesemutan merupakan 
suatu gejala manifestasi dari gangguan sistem 
saraf sensorik akibat rangsang listrik di dalam 
sistem yang tidak tersalur secara penuh dengan 
berbagai macam sebab. Contoh sederhananya, 
jalan darah tertutup akibat satu bagian tubuh 
tertentu ditekuk terlalu lama.

Dalam bahasa medis, kesemutan sering 
disebut sebagai paresthesia. Suatu sensasi yang 
dirasakan tanpa ada stimulus dari luar. Sensasi 
parestesi ini tidak hanya rasa kesemutan, namun 
juga rasa panas dan seperti tertusuk-tusuk yang 
bisa terjadi di tangan, kaki, muka, maupun di 
seluruh bagian tubuh.

Gejala Diabetes
Hanya memang, karena gejalanya yang 

kadang datang, lebih banyak tidak. Mudah 
datang, mudah pula hilang, maka banyak orang 
yang menganggap sepele gejala kesemutan. 
Padahal, kesemutan bisa saja merupakan indi-
kasi dari berbagai penyakit. Sebut saja diabetes 
mellitus (DM). Bahkan,  pada mereka yang belum 
diketahui mengidap diabetes, kesemutan bisa 
saja merupakan gejala awal penyakit diabetes.

Memang,  kesemutan yang tidak disertai 
gejala-gejala lain, biasanya menandakan adanya 
gangguan pada reseptor di kulit atau pada 
cabang-cabang saraf tepi. Namun, mesti lebih 
waspada jika ada gejala lain di luar kesemutan. 
Karena, bukan hanya bisa mengakibatkan ke-
lumpuhan, kesemutan bisa juga disertai dengan 
gangguan penglihatan, pendengaran, gabungan 
dari keduanya, atau lainnya.

Neropati Diabetika  
Menurut dr. Bastian Sp.S,  salah satu jenis 

kesemutan bisa disebabkan oleh adanya Neu-

Kesemutan
Neuropati Diabetika

Pada Diabetes
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“Kesemutan bisa juga merupakan awal dari gejala 
penyakit serius. Jika sering mengalami kesemutan dan 

kemudian berkembang menjadi rasa tebal dan baal 
pada jari, sebaiknya segera periksakan ke dokter”

dr. Bastian, Sp.S 
(RS Mitra Keluarga Bekasi)

ropati Diabetika , yaitu komplikasi mikrovaskuler 
yang banyak terjadi pada penderita dibetes me 
llitus (DM). Komplikasi tersebut diakibatkan oleh 
adanya kerusakan pada pembuluh darah kecil 
(mikrovaskuler) sehingga suplai darah ke saraf 
(vasa nervorum) terganggu. “Beratnya kom-
plikasi tergantung lamanya menderita diabetes 
atau terkontrol tidaknya kadar gula darah,” kata 
dokter spesialis neurologi yang berpraktik di RS 
Mitra Keluarga Bekasi ini.

Masih seperti kata dr. Bastian, Sp.S, pada 
penderita diabetes, kesemutan adalah gejala 
kerusakan pembuluh-pembuluh darah. Akibat-
nya, darah yang mengalir di ujung-ujung syaraf 
berkurang. Gejala yang dirasakan biasanya 
telapak kaki terasa tebal, kadang terasa panas, 
dan kesemutan di ujung jari secara terus-
menerus. Kemudian disertai rasa nyeri yang 
menikam, seperti ditusuk-tusuk di ujung telapak 
kaki. “Serangan kesemutan yang sangat meng-
ganggu itu, biasanya lebih sering terjadi pada 
malam hari,” jelasnya. 

Secara kajian medis, lanjutnya, disebut 
gejala negatif pada neuropati diabetika ketika 
kesemutan menyerang sistem saraf sensorik 
seperti timbulnya rasa baal, terasa ada selaput 

cing atau terjadi retensi air kencing sehingga 
memudahkan terjadinya infeksi saluran ke-
mih. Pada sistem pencernaan akan me 
nimbulkan perasaan kembung atau konstipasi 
karena gerakan usus melambat, dan diare 
pada malam hari. Di sisi lain juga akan mem-
pengaruhi fungsi seksual penderita, seperti 
impotensi atau sulit orgasme. “Gangguan 
saraf tepi pada diabetes bisa juga melibatkan 
saraf otot bola mata dengan keluhan pengli-
hatan double,” tambahnya.

Pemeriksaan dan Pengobatan
Untuk menguji neuropati diabetika, 

penderita dapat melakukan tes sensasi 
dengan rangsang tusuk dan rangsang suhu, 
pemeriksaan rasa raba memakai mono fila-

Neuropati Diebetes
TIPS

di telapak kaki, atau cedera tanpa nyeri. Namun, 
disebut gejala positif jika menimbulkan rasa ke-
semutan di kedua kaki, terutama ujung jari, rasa 
terbakar, ditusuk, kesetrum, dan kulit menjadi 
sensitif bila diusap.

Sementara, neuropati diabetika pada saraf 
motorik, biasanya berupa gejala kesemutan yang 
bisa mengakibatkan kelumpuhan pada bagian 
bawah  (distal) anggota gerak. Gerakan halus 
tangan terganggu, sulit putar kunci, tersandung, 
jari tertekuk. Disebut kelumpuhan bagian atas 
(proksimal) anggota gerak ditandai dengan ke-
sulitan saat naik tangga, sulit bangkit dari kursi, 
dan seterusnya.

Tanda-tanda pada saraf otonom, biasanya 
akan mempengaruhi kelejar keringat, yaitu tidak 
berkeringat, kulit kering, atau banyak namun 
hanya setempat. Pada kardiovaskular sering 
terjadi orthostatik hipotensi, penurunan tekanan 
darah saat berdiri sehingga kadang menyebab-
kan pingsan, melayang. 

Pada tahap lebih lanjut memiliki kemungki-
nan pada terjadinya gangguan saluran kencing, 
dimana penderita menjadi sulit menahan ken 

men, pemeriksaan rasa getar dengan garpu 
tala 128 hz. Atau melakukan pemeriksaan 
penunjang dengan EMG untuk mengetahui 
kecepatan hantar saraf.

Tak usah khawatir, karena gejala gejala 
neuropati diabetika umumnya bisa dikenda 
likan. Pada pasien DM, kesemutan merupakan 
gejala kerusakan pada pembuluh darah. 
Akibatnya, darah yang mengalir di ujung-
ujung saraf berkurang.  Kondisi ini dapat 
diatasi dengan mengendalikan kadar gula 
darah secara ketat. Selebihnya, penderita bisa 
melakukan  terapi oral dengan mengkon-
sumsi obat  Vasodilator- untuk merangsang 
dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah 
(vitamin saraf)—seperti; methycobalamin, dan 
simptomatik penghilang nyeri saraf  seperti 
gabapentin, dan lainnya.

Sebaiknya, lakukan juga latihan pe 
nguatan otot (fisioterapi), untuk mencegah 
pengecilan massa otot, mengurangi kekakuan, 
latihan keseimbangan, dan latihan otot dasar 
panggul untuk berkemih. Dianjurkan juga 
untuk olahraga aerobik seperti berenang atau 
latihan dengan sepeda statis.  

Kontrol gula darah yang baik

Vasodilator

Vitamin saraf: Methycobalamin

Simptomatik penghilang nyeri saraf

 Trisiklik anti depresan: Amitripti 
 llin

 Anti depresan: Duloxetine

 Anti konvulsan: gabapentin,  
 pregabalin, carbamazepine

 Opioid: Tramadol

sumber: artikel dr. Bastian Sp.S – RSMK Bekasi Barat
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Disfungsi Ereksi 

Disfungsi Ereksi (DE) merupakan kondisi medis yang dapat diobati. Namun, 
banyak penderita yang enggan pergi berobat ke dokter. Diabetes Mellitus 
(DM) merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya DE.

Kondisi Medis
yang Bisa Disembuhkan

Penanganan utama DE pada DM adalah 
menerapkan gaya hidup sehat, apalagi bila di 
ketahui adanya kemungkinan penyakit turunan 
(5%-10%) – terlahir dari orang tua penderita 
DM. Diantaranya adalah: 

Berusaha mencapai berat badan yang ideal

Menerapkan gaya hidup yang seimbang an-
tara aktivitas dan istirahat, termasuk aktivitas 
seksual yang harus disesuaikan dengan usia.

Dilakukan pengecekan gula darah secara rutin 
dan berkala.

Diet  makanan yang disesuaikan dengan kadar 
gula darah dan jenis DM nya.

Lakukan olahraga secara teratur untuk 
meningkatkan kadar testosterone, sehingga 
dapat membantu memperbaiki kualitas  ereksi

Berhenti mengkonsumsi minuman yang 
mengandung alkohol

Hindari stres dan kelelahan. Perlu 
dijaga keseimbangan harmonisasi 
keluarga berupa komunikasi yang 
baik dengan pasangan/istri, saling 
terbuka, menghormati dan mem-
bangun kepercayaan.

Berhenti merokok

sumber: dari berbagai sumber

Disfungsi Ereksi (DE) merupakan istilah 
medis dengan definisi sebagai ketidak-
mampuan ereksi dan atau memperta 

hankannya hingga cukup kuat untuk melaku-
kan hubungan seksual sampai mencapai 
orgasme.

Menurut DR. dr. Wahjoe Djatisoesanto, 
Sp.U (K),  usia merupakan salah satu pe-
nyebab DE. “Sepertiga laki laki berusia 40 
tahun mengalami masalah disfungsi ereksi 
dengan derajad yang berbeda-beda. Dengan 
bertambahnya usia, kasusnya juga semakin 
meningkat,” ujar dokter spesialis urologi yang 
berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Surabaya, Jawa Timur, ini. 

Faktor Penyebab
Beberapa penyakit yang menjadi 

penyebab terjadinya DE, diantaranya adalah 
diabetes mellitus (DM), obesitas, penyakit 
jantung dan pembuluh darah (hipertensi dan 
jantung coroner). Disfungsi ereksi juga bisa 
disebabkan oleh kondisi psikologis yang tidak 
normal (cemas, stres dan depresi), dan gaya 
hidup (kurang beraktifitas fisik, peminum 
alkohol, dan merokok).  

Itu sebabnya, melakukan diagnosa dini 
terhadap kondisi DE, sangat penting dilaku-
kan untuk mencari dan menentukan penyakit 
dasarnya (faktor penyebab), agar bisa segera 
diobati. 

DM dan DE
Disfungsi ereksi pada penderita DM 

disebabkan oleh meningkatnya gula dalam 
darah yang dapat mengakibatkan kerusakan 
saraf tepi (neuropati) dan kerusakan pembu-
luh darah (angiopati) yang mengalir menuju 
penis. “Bila DM terlanjur bersifat kronis dan 
tidak terkontrol dalam jangka waktu lama, 

akan menyebabkan terjadinya angiopati dan 
neuropati di daerah penis,” timpal  
dr. M. Alam, Sp.U. 

Tanda-tanda atau gejalanya secara garis 
besar terlihat pada masalah seksual yang 
mulai terganggu. Kualitas seksual semakin 
menurun, dalam arti proses ereksi pada ta-
hap awal libido menurun, kemudian penis le-
mas (flaccid), dan ereksi yang  tidak bertahan 
lama, serta ejakulasi yang terlampau cepat 
(dini). Hunbungannya dengan organ secara 
klinis, bisa dilihat apakah pada pagi hari saat 
ingin BAK, penis masih ereksi/tegang? Bila 
tidak, mungkin telah terjadi gangguan ereksi.

“Beberapa gejala yang bisa dirasakan 
secara mandiri, diantaranya adalah; alat 
kelamin terasa lembek dan kecil, hingga mu-
lai mempengaruhi disfungsi seksual, seperti 
impoten, ejakulasi dini, retrogade ejaculatie, 
an ejaculate, hingga hilangnya libido,” jelas 
dokter spesialis urologi yang berpraktik di 
Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading 
(RSMK KG) ini. 

Ya, timpal Dr. dr. Wahjoe, penderita DM 
juga memiliki kemungkinan mengalami 
ejakulasi retrograde, yaitu pada saat ejaku-
lasi, semburan sperma beralih ke kandung 
kencing, bukan menyembur ke luar seperti 
semestinya (normal). “Bila ditinjau dari usaha 
sperma untuk mencapai organ wanita, 
ejakulasi retrograde yang dialami pasangaan 
muda secara tidak langsung bisa mengaki-
batkan kemungkinan mengalami gangguan 
kesuburan,”  tambahnya. 

Antisipasi 
Check-up secara teratur, akan memper-

baiki kualitas seksual secara tidak langsung. 
Selain itu, tujuannya adalah untuk mengon-
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“Semakin muda menderita DM, maka 
semakin tinggi risiko menderita disfungsi 
ereksi. Namun, apabila penyakit DM-nya 
dikontrol dengan benar, diharapkan bisa 

memperbaiki kualitas ereksi”

Seiring dengan bertambahnya usia, 
biasanya akan terjadi kelainan anatomi 

berupa lesi fibrosis arteri cavernosa/pene-
balan pembuluh darah penis, sehingga 

pembuluh darah menjadi sempit dan tebal.

Terdapat beberapa macam pilihan 
untuk pengobatan disfungsi ereksi, 
namun dianjurkan untuk konsultasi 
dengan dokter terlebih dahulu.

 
1. Obat Minum (Terapi Oral)  

Ada 3 macam obat minum dengan lamanya 
waktu bekerja yang berbeda.  Cara kerja obat 
ini ialah meningkatkan aliran darah ke penis, 
sehingga kemampuan ereksi akan meningkat 
ketika terjadi rangsangan seksual. Artinya, 
penis tidak ereksi secara spontan, tapi baru 
berlangsung ketika ada rangsangan seksual. Efek 
samping, biasanya berupa sakit kepala (kadang-
kadang), muka terasa panas, hidung buntu, dan 
nyeri otot.

2. Injeksi (Terapi Suntik)
Pasien diajari untuk menyuntikkan obat 

(injection intra cavernosum) ke dalam penis 
(secara mandiri) sekitar 10–30 menit sebelum 
melakukan aktifitas seksual. Obat suntik akan 
langsung bekerja tanpa memerlukan rangsangan 
seksual. Obat tersebut langsung bekerja dengan 
membuka aliran darah ke penis, sehingga terjadi 
ereksi spontan. 

Dianjurkan untuk memulainya dengan dosis 
rendah dan maksimal 3x seminggu. Hal ini perlu 
diterapkan untuk mencegah/menghindari ereksi 
berkepanjangan yang justru bisa mengakibatkan 
disfungsi ereksi secara permanen. Disebut ereksi 
berkepanjangan bila berlangsung selama lebih 
dari 4 jam, sehingga harus segera menghubungi 
dokter.

Efek samping; nyeri pada penis aki-
bat suntikan atau obatnya sendiri. Terjadi 
penebalan pada “bekas” tempat suntik dan 
mengakibatkan penis tidak lurus bila ereksi.

3. Pompa Vakum dan Cincin 
Penis

Pompa vakum terbuat dari tabung 
plastik transparan. Dapat dioperasikan secara 
manual atau menggunakan baterai. Cara 
kerjanya, penis dimasukkan ke dalam tabung 
tersebut, kemudian udara dalam tabung 
dikosongkan, sehingga darah akan mengalir 
ke dalam penis, dan mengakibatkan ereksi.  

Dalam keadaan ereksi, cincin penis segera 
ditempatkan pada pangkal penis untuk 
mencegah aliran darah kembali, sehingga 
penis tetap berada dalam keadaan ereksi.  

Untuk bisa menggunakan alat ini dengan 
nyaman memerlukan waktu latihan minimal 
2 minggu. Penggunaan cincin penis paling 
lama 30 menit, dan harus segera dilepas 
untuk mencegah kerusakan permanen.

4. Pembedahan-Implantasi
 Alat implant ini dipakai apabila ketiga 

macam obat yang disebutkan di atas tidak 
memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

sumber: Artikel Disfungsi Ereksi pada Pasien DM oleh  
DR. dr. Wahjoe Djatisoesanto, Sp.U (K) - RSMK Surabaya

Model Pengobatan Disfungsi Ereksi

trol dan mempertahankan kadar gula darah agar 
selalu dalam batas normal. Pasalnya, kondisi 
hipoglikemia (kadar gula dalam darah terlalu 
rendah karena pemberian obat diabetes) dapat 
terjadi sewaktu waktu, termasuk pada saat 
melakukan aktifitas seksual, sehingga harus 
selalu sedia minuman yang manis manis, jus 
buah, dan lainnya, untuk mengembalikan kadar 
gula darah dalam batas normal.

Terapi Pengobatan
Pengobatan DE pada penderita DM tidak 

berbeda dengan penderita DE pada umumnya. 
Sebelum mendapatkan terapi, pasien harus 
menceritakan semua penyakit yang diderita 
(bila ada) dan semua informasi mengenai obat 
obatan yang telah dikonsumsi, sehingga pengo-
batan tersebut dapat memberikan hasil seperti 
yang diharapkan.  

Perlu diketahui, penderita DM juga memiliki 
risiko meningkatnya penyakit jantung yang tidak 
selalu menimbulkan gejala klinis yang nyata. 
Oleh karena itu, sebelum mengkonsumsi obat 
untuk DE, sebaiknya melakukan konsultasi de 
ngan dokter spesialis jantung, untuk memasti-
kan apakah jantungnya aman apabila mengkon-

sumsi obat-obatan dimaksud. 

Karena itulah, penderita DM yang telah 
mengalami DE “diwajibkan” untuk mengerti 
mengenai penyakit diabetesnya, sehingga 
mampu menerapkan pengobatan secara 
teratur. Hal ini ditujukan untuk mengontrol 
atau memonitor kadar gula darah, sehingga 
bisa segera melakukan konsultasi dengan 
dokter ahli apabila menemukan kelainan-
kelainan. 

Sudah pasti, antisipasi secara mandiri 
ini harus ditunjang dengan pola hidup yang 
baik, yaitu menjaga keseimbangan antara 
aktivitas dan istirahat yang baik, diet yang 
sesuai dengan kondisi gula darahnya, dan 
tetap melakukan pengecekan rutin kadar 
gula darah dalam jangka waktu tertentu 
(check-up secara berkala).  (pnst)  

DR. dr. Wahjoe Djatisoesanto, Sp.U (K)
(RS Mitra Keluarga Surabaya)

dr. M. Alam, Sp.U
(RS Mitra Keluarga Kelapa Gading)
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Tipsk

Kadar gula darah yang tinggi dan tidak 
terkontrol pada penderita diabetes berpo-
tensi merusak pembuluh darah arteri dan 

perifer (angiopathy). Kondisi ini mengakibatkan 
berkurangnya asupan oksigen dan nutrisi yang 
bisa memicu risiko kematian jaringan (nekrosis). 
Kondisi ini juga mengakibatkan kerusakan pada 
saraf (neuropathy), sehingga mengakibatkan 
berkurangnya sensitifitas terhadap nyeri. Itu 
sebabnya, seringkali timbulnya luka pada pen 
derita DM, baru disadari setelah luka menge 
luarkan cairan/nanah, berbau dan terlanjur in-
feksi. Beberapa penyebab lainnya adalah trauma, 
deformitas kaki, dan tekanan tinggi pada telapak 
kaki.

Repotnya, persoalan ternyata tidak berhenti 
sampai disitu. Maklum, luka diabetes seringkali 
sulit disembuhkan. Namun, hal itu biasanya 
terjadi karena keterbatasan pengetahuan pen-
derita maupun keluarga dalam merawat luka. 
Di sisi lain, rasa enggan penderita untuk pergi 

Perawatan Luka (Ulkus) 

Perawatan yang benar pada luka (ulkus) diabetes mampu 
menekan risiko infeksi dan kemungkinan tindakan amputasi. 
Bahkan, mampu memperbaiki kualitas hidup dan mencegah 
potensi kambuh. 

berobat seringkali berdampak pada luka yang 
menjadi semakin parah. Alhasil, penderita baru 
pergi berobat ketika kondisi luka sudah terlalu 
parah, bahkan memerlukan tindakan amputasi. 
Sebagai tindakan “life saving” karena membawa 
risiko kematian, akibat infeksi yang tidak dapat 
dikendalikan.

Pasti, dibutuhkan perhatian khusus untuk-
pencegahan infeksi pada penderita DM. Karena,  
selain mengalami penurunan sistem imunitas, 
kulit penderita diabetes umumnya lebih berpori 
(porous). Hal ini akan mempermudah bakteri 
atau jamur masuk ke dalam pori-pori, dan me 
nimbulkan infeksi yang cepat meluas.

Itu sebabnya, perawatan rutin terhadap 
ulkus (tukak) dan monitoring (deteksi dini) pada 
kemungkinan terjadinya infeksi merupakan poin 
penting pada luka diabetes. Perlakuan ini ditu-
jukan untuk memperbaiki fungsi (jaringan 
yang rusak) dan kualitas hidup 

penderita DM, serta mencegah kemungkinan 
kambuh setelah luka sembuh. Memang, ada 
yang memiliki peluang untuk sembuh secara 
total dan ada yang tidak. Namun, setidaknya 
bisa menekan risiko infeksi dan menghindari 
tindakan amputasi.

Antisipasi Penangan Luka 
Diabetes 

Perawatan pada luka diabetes tidak cukup 
hanya terfokus pada penyembuhan lukanya saja, 
tetapi harus dilakukan secara menyeluruh 
(holistik) meliputi :

Kontrol Sistemik
Konsumsi obat 

anti diabetes atau 
injeksi insulin 

dr. Budi Gultom Sp.B
(RS Mitra Keluarga Cikarang)

Diabetes



 Edisi 10 - September 2013 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 23 b

“Sekitar 15% dari penderita diabetes mellitus (DM) men-
galami luka (ulkus) di kaki. 12% hingga 14% penderita ulkus 
di kaki –pada penderita DM-- memerlukan amputasi. Bahkan, 

setelah luka sembuh potensi kekambuhan mencapai 66%, 
dengan risiko amputasi hingga 12%”

Debridement, membuang jaringan 
yang mati, terinfeksi dan menebal, 
sekaligus menilai kedalaman luka 
dan melakukan koreksi pada tulang/
persendian yang kemungkinan 
terinfeksi

Offloading, pengurangan tekanan 
pada ulkus, biasanya terjadi pada 
telapak kaki yang mendapat tekanan 
tinggi.

Penanganan infeksi (diagnosis 
infeksi) secara klinis seperti ke 

merahan/eritema, 
udem, nyeri, 

hangat dan 
keluarnya 
nanah

sesuai kondisi/kadar gula darah pasien. Penyakit 
penyerta yang lain (hipertensi, hiperlipidemia, 
jantung koroner, obesitas, dan lainnya) juga 
harus ditangani secara simultan.

Kontrol Infeksi
Untuk mengurangi jumlah bakteri pada luka, 

perawatan luka dengan dressing antimikroba 
dan terapi antibiotik sistemik yang idealnya 
berdasarkan hasil kultur bakteri

Asupan Nutrisi
Pasien harus menjalani diet yang sesuai 

dengan kondisi penyakitnya. Sebaiknya pasien 
harus melakukan konsultasi dengan ahli gizi 
untuk menentukan jenis dan jumlah asupan 
nutrisi yang tepat.

Pengurangan Tekanan 
Terdapat berbagai alat bantu yang berfungsi 

untuk mengurangi tekanan pada area kulit dan 
luka, seperti sepatu khusus pasien diabetes/
sepatu orthopedik

Disiplin
Pasien harus mengerti bahwa penya-

kit yang diderita akan sangat 
mempengaruhi kualitas hidup. 
Pastikan pasien mengerti apa 
yang harus dilakukan untuk 
mencegah terjadinya luka 
dengan segala komplikasi 
nya. Harus disiplin 
dalam melakukan 
kontrol secara man-
diri dan check-up 
(pemeriksaan 
rutin) secara 
berkala ke 
dokter. 

1

2

3

Langkah Merawat 
Luka Diabetes:
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Gunung Bromo

Ada cahaya merah merona 
di ufuk timur. Perlahan tapi 
pasti, timbul temberang yang 
kian membesar. Membentuk 
setengah lingkaran hingga 
bulat penuh. Sang surya 
pun berubah warna menjadi 
merah menyala. Berangsur-
angsur menjadi keemasan, 
dan langit pun terang. 

Cara Menuju Ke Sana:
Untuk mencapai Cemorolawang Anda bisa 

menggunakan rute: Probolinggo – To 
ngas/Ketapang – Sukapura – Ngadisari yang 
bisa ditempuh dengan kendaran pribadi atau 
umum. Jaraknya kurang lebih 42 kilometer. 
Dari Ngadisari – Cemorolawang kurang lebih 3 
kilometer, yang dapat ditempuh dengan jalan 
kaki atau memakai kendaraan Jeep.

Tak usah khawatir, ada banyak guesthouse 

Indahnya Sunrise 
dari Puncak Pananjakan

Wisatak

dan hotel sederhana. Sebut saja guesthouse di 
Ngadisari yang hanya berjarak 3 km dari lereng 
kawah. Atau Anda dapat memilih hotel lain di 
Cemorolawang yang terletak di lereng kawah. 
Pilihan lainnya, Anda bisa menginap di Tretes, 
Pasuruan, atau Malang. Inilah kota-kota ter-
dekat ke Bromo dengan resor sejuk bernuansa 
pegunungan. Selain itu ada juga banyak hotel 
bagus yang menawarkan pemandangan spe      k-
takuler Gunung Semeru dan Gunung Arjuna.
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Duh... betapa indahnya memulai hari. Itulah 
tanda kebesaran Sang Maha Pencipta, 
yang tersaji agung kala menikmati detik-

detik berlangsungnya matahari terbit dari 
puncak Pananjakan, Gunung Bromo. 

Pasti, meniti tangga menuju puncak Gunung 
Bromo untuk menyaksikan terbitnya ma-
tahari bukan suatu hal yang berlebihan. Namun 
bermain-main di bibir kepundan yang menga  -
nga kemudian merayap turun, menjejakkan kaki 
telanjang pada magma dan mengabadikannya, 
mungkin hanya bisa dilakukan di sini.

Gunung Api
Hal menarik lainnya, pada waktu-waktu 

tertentu Bromo tampak aktif mengepulkan 
asap. Ya, gunung setinggi 2.392 meter di atas 
permukaan laut (dpl) itu memang masih aktif. 
Selain statusnya sebagai gunung api yang masih 
aktif, posisi bertautan antara lembah dan ngarai 
dengan kaldera atau lautan pasir yang sangat 
indah dan menarik. Garis tengahnya mencapai 
8-10 kilometer. Dindingnya terjal dengan keting-
gian antara 200–700 meter. 

Kawasan yang berada dalam empat wilayah, 
yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 
Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten 
Malang ini, terletak pada rangkaian pegunu-
ngan berapi yang merupakan salah satu dari 
rangkaian besar pegunungan yang terbentang 
sepanjang Pulau Jawa.  

Taman Nasional 
Lokasi wisata yang kemudian dilestarikan 

sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
(TNBTS) ini menjadi semakin menarik. Bukan 
hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga 
menjadi agenda kunjungan wisata masyarakat 
dunia. Lihat saja ramainya turis mancanegara 
yang singgah di sana. Bahkan, mereka betah 
tinggal berhari-hari, hanya untuk menikmati 
suasana mengasikkan kawasan Bromo dan 
sekitarnya.

Lebih dari itu. Disamping untuk tujuan 
wisata, TNBTS juga sering dimanfaatkan untuk 
tujuan penelitian, pengembangan ilmu penge-
tahuan, pendidikan, konservasi dan pembinaan 
cinta alam.

Memang, lokasi yang terbilang ramai, 
terutama di hari libur adalah Laut Pasir dan 
Gunung Bromo melalui pintu gerbang utama  

“Rute Penanjakan - Lautan Pasir, ter-
golong curam. Kendaraan roda em-
pat biasa tidak disarankan. Berkuda, 
jalan kaki, atau menyewa kendaraan  
4X4 dari pemandu wisata merupakan 
alternatif terbaik untuk menikmati 
pesona Gunung Bromo”

Suhu Ekstrim 
Suhu rata-rata udara di kawasan Gu-

nung Bromo berkisar antara 3°-20° celcius. 
Namun, bisa beberapa derajat di bawah nol. 
Karena itulah, bagi Anda yang tidak terlalu 
tahan dengan udara dingin, sebaiknya 
menyiapkan jaket, sarung tangan, dan topi 
atau penutup kepala lainnya. Sebaliknya, 
setelah matahari terbit, cuacanya dengan 
cepat berubah menjadi cukup panas. Saran 
lainnya, jangan lupa membawa kamera atau 
handycam untuk menangkap momen kein-
dahan alam yang menakjubkan di sana.

Purnama di Tengger
Suku Tengger merupakan masyarakat asli Gunung 

Bromo. Setiap tahun suku ini melakukan festival 
Yadnya Kasada, atau upacara Kasodo. Biasanya jatuh 
antara bulan Desember – Januari, pada saat bulan pur-
nama. Upacara Kasodo merupakan tradisi masyarakat 
suku Tengger untuk memohon panen yang berlimpah, 
tolak bala, dan kesembuhan atas berbagai penyakit. 

Untuk itulah mereka mempersembahkan sesaji, 
dan melemparkannya ke kawah Gunung Bromo. Pada 
saat bersamaan, masyarakat suku Tengger lainnya 
harus menuruni tebing kawah, menunggu  dan siap 
meraih/menangkap sesaji. Satu hal yang melambang-
kan menerima berkah dari Yang Maha Kuasa. 

Perebutan sesaji tersebut merupakan atraksi yang 
sangat menarik dan menantang sekaligus mengerikan. 
Sebab tidak jarang diantara mereka yang jatuh ke 
dalam kawah.

Cemorolawang. Ada banyak aktifitas yang bisa 
dilakukan di sini, seperti berkemah, menikmati 
pemandangan alam, berkuda menuju Lautan 
Pasir atau berjalan kaki. Untuk mencapai puncak 
Gunung Bromo dapat menaiki tangga yang 
telah disediakan. 

Kelelahan setelah mencapai puncak? Tak 
usah khawatir, Anda bisa menyewa kuda untuk 
turun, atau kembali menuju base camp. Harga 
sewanya sekitar Rp. 70.000. Namun, jalan kaki 
pun tak masalah. Hanya memang, jalan yang 
akan ditempuh cukup berat, belum lagi hem 
pasan debu pasir serta teriknya matahari yang 
bisa menyulitkan. (pnst) 

Asal Anda Tahu 
Konon katanya, nama Gunung Bromo 

diambil dari salah nama salah satu Dewa 
agama Hindu, Dewa Brahma. Memiliki siklus 30 
tahunan (meletus). Terakhir  meletus pada ta-
hun 2011. Cuaca di kawasan ini sangat dingin, 
hingga mencapai  10-0 derajat celsius. Untuk 
menyaksikan kawah Gunung Bromo, tersedia 
tangga yang terdiri dari 250 buah anak tangga. 
Saat memalingkan pandangan ke dalam kawah, 
terhampar lautan pasir yang di tengahnya 
terdapat sebuah Pura. Menakjubkan!
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Profilk

dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, Ph.D-KEMD
(RS Mitra Keluarga Kelapa Gading)

Panggilan emosional, keilmuan dan pen-
didikan. Itulah alasan dr. Dante Saksono 
Harbuwono memperdalam bidang ilmu pe-

nyakit dalam, khususnya diabetes dan endokrin. 
Bahkan, molekular diabetes, ilmu yang tergolong 
langka di Indonesia.

Diabetes merupakan salah satu jenis penya-
kit yang akan selalu ada. Karena, tidak ada orang 
yang terbebas dari penyakit diabetes. “Termasuk 
keluarga saya. Bahkan, saya menyandang risiko 
diabetes secara genetik,” ujar dokter kelahiran 
Temanggung, Jawa Tengah, tahun 1973 ini.

Menurut dokter praktik di Rumah Sakit Mi-
tra Keluarga (RSMK) Kelapa Gading ini, penyakit 
diabetes merupakan masalah pandemik di semua 
tempat, di Indonesia. Sementara, belum ada 
dokter ahli di bidang molekular diabetes. “Saya, 
satu-satunya dokter di Indonesia yang mempe-
lajari bidang ilmu ini,” ujar suami dari Mutiara 
Yasmin, yang dinikahinya pada tahun 2003. 

Rupanya, kaitan emosional (ibu yang 
menderita diabetes), penyakit diabetes yang 
telah menjadi pandemik, hingga keterbatasan di 
bidang ilmu diebetes itulah yang membuat  
dr. Dante terpanggil untuk memperdalam 
ilmunya di bidang molekular diabetes, termasuk 
metabolik endokrin. 

Ya, lulus program S2 (spesialis penyakit 
dalam) dari Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (UI) tahun 2004, dr. Dante langsung 
mengambil peluang melanjutkan pendidikan 
S3 tentang molekular diabetes, di University of 
Yamanashi, Jepang. 

“Bukan tanpa perjuangan,” sebutnya. Untuk 
mengambil gelar Ph.D, bidang molekular diabe-
tes membutuhkan waktu 4 tahun. Sementara, ia 
hanya mengantongi bekal beasiswa satu tahun. 
“Saya sempat bekerja di Mc. Donald, untuk  
menutup biaya hidup dan kuliah di Jepang,” 
ungkapnya. 

Tapi, entah bagaimana ceritanya, salah satu 
profesor di sana mengetahui ada mahasiswa 
program S3-nya yang bekerja sebagai juru 
masak di Mc. Donald. Ia dipanggil. Lalu, dengan 

Lebih Kepada
Panggilan Emosional

cara yang sangat halus, diminta untuk berhenti 
kerja. Sebagai gantinya, ia diberi kesempatan 
menjadi teaching assistant dan research  
assistant di universitas. “Jadilah saya kuliah 
sambil kerja. Dapet gaji, sampai studi saya 
selesai,” kenangnya.

Saat ini, selain menangani pasien di RSMK 
Kelapa Gading, ahli molekular diabetes pertama 
di Indonesia ini tercatat sebagai staf pengajar 
untuk program S1, S2, dan S3  di FKUI. Ia juga 
aktif di Divisi Metabolik Endokrin, Departemen 
Ilmu Penyakit Dalam FKUI/RSCM. Diminta untuk 
menyiapkan berbagai model research pengem-
bangan pengobatan diabetes, salah satunya 
pengobatan stem cell (stemsel) pada penderita 
diabetes. “Hingga saat ini, sekitar 2.000 dokter 
umum di Indonesia telah kita didik untuk 
memperoleh pengetahuan tambahan mengenai 
penyakit diabetes,” sebut ayah dari dua anak ini.

Pasti, dengan jadwal padat kegiatannya, 
tak banyak waktu luang bagi penyuka dunia 

fotografi dan otomotif ini menikmati leisure 
bersama keluarga. Maklum, week end pun 
kadang masih harus mengajar, atau berbicara di 
simposium, seminar dan seterusnya. 

Apa boleh buat, libur sekolah pun ditetap-
kan sebagai hari keluarga. “Ini mutlak. Mau 
dipakai untuk apa kesempatan itu, saya serah-
kan kepada mereka (anak-anak dan ibunya-
red),” ujar mantan atlet angkat berat kelas 60 kg, 
yang nyaris masuk seleksi PON (Pekan Olahraga 
Nasional), saat masih aktif sebagai mahasiswa 
kedokteran umum di FKUI, angkatan tahun 
1991.

Tidak hanya itu, hingga saat ini dr. Dante 
merasa ada yang hilang. Ya, tidak seperti saat 
bertugas di daerah terpencil, Batang Asai, Jambi. 
Kala itu, ia aktif melakukan safari Jum’at. Berke 
liling dari masjid ke masjid sambil melakukan pe-
nyuluhan kesehatan, tiap usai salat Jum’at. “Itu 
merupakan keasikan tersendiri yang tak mungkin 
lagi saya lakukan,” kenangnya. (pnst) 
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Pandemik  diabetes mellitus (DM) bisa 
dicegah atau diperlampat. Itulah visi 
sekaligus misi dari dokter penyakit dalam 

yang berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Waru, Jawa Timur, sejak tahun 2011 
ini. Hingga saat ini, dr. Hermina Novida Sp.PD, 
yang pernah mengikuti Fellowship in Diabetes, 
Endocrinology and Metabolic di Royal Adelaide 
Hospital, Adelaide, Australia, ini terus mem-
perdalam ilmunya dengan mengambil program 
sub-spesialis endokrin, metabolik dan diabetes 
di Universitas Airlangga.

Menurut dokter spesialis penyakit dalam 
jebolan Universitas Airlangga tahun 2010 ini, 
bidang endokrin tengah berkembang sangat 
pesat. Sementara, prevalensi diabetes mellitus 
(DM) di Indonesia meningkat tajam. “Hingga 
tahun 2030 nanti, penderitanya diperkirakan 
akan mencapai 20 juta orang lebih,” ujar wanita 
kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1977. 

Konsisten dengan 
Visi dan Misi yang Diemban

Melalui ilmu yang terus diperdalamnya, ia ingin 
mengembangkan metode deteksi dini pre-diabetes.

Seperti kata ibu dua putra ini, menekuni 
bidang kedokteran memang merupakan im 
piannya. “Namun, kemudian saya menetapkan 
pilihan pada ilmu penyakit dalam, karena memi-
liki lingkup yang lebih luas. Ini sangat menarik,” 
ungkapnya.

Di satu sisi, pasien endokrin umumnya 
membutuhkan kontrol secara teratur dan terus 
menerus. Situasi itu, kata dr. Hermina, mem-
berinya peluang memiliki banyak saudara. Ya, 
komunikasi yang cukup intens pada akhirnya 
membina keakraban antara dirinya dengan 
pasien dan keluarganya. 

“Silaturahmi terus terjalin. Hal ini sering 
membuat saya terharu, karena ternyata mereka 
tetap mengingat saya,” ujar pehobi travel-
ing sambil menikmati  wisata kuliner bersama 
keluarga ini.

“Entah kenapa, bayangan bisa membantu orang sakit yang 
membutuhkan pertolongan dan mencegah orang yang sehat 

agar tidak menjadi sakit, selalu tergambar di benaknya.”

Mungkin itu sebabnya, ia menekuni bidang 
endokrin, metabolik dan diabetes, agar dapat 
berkontribusi dalam mengembangkan deteksi 
dini pre-diabetes, dengan harapan sebelum 
seseorang terkena diabetes, sudah dilakukan 
tindakan pencegahan sehingga diabetes tidak 
atau lambat terjadi. Hal itu, tentu saja sejalan 
dengan visi dan misinya, yaitu untuk memberi-
kan yang terbaik bagi pasien. “Bersama RSMK, 
saya yakin akan dapat mewujudkan visi dan misi 
itu,” ucapnya, yakin.

 Memang, tak banyak waktu luang yang 
bisa dinikmatinya bersama keluarga. Tapi itulah, 
demi kedua putranya, kala memasuki masa libur 
sekolah pasti dimanfaatkan untuk membawa 
putranya ke lokasi wisata yang lebih bersentu-
han dengan alam, seperti pantai, kebun raya, 
dan lainnya. “Intinya, wisata tersebut harus 
memiliki nuansa edukasi,” sebutnya. (pnst) 

dr. Hermina Novida, Sp.PD 
(RS Mitra Keluarga Waru)
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Profilk

Jangan pernah main-main dengan penyakit pasien. 
Mungkin itulah inti pesan Prof. Choi, kepada 
dr. Olly Renaldi yang sempat mempertanyakan 

mengapa seorang pasien ditegur keras, ketika melalui 
riwayat konsumsi obat-obatan diabetes mellitus (DM)
nya ditemukan telah mengakibatkan kadar kreatinin 
hingga 1,9. 

“Ya, karena sepanjang pengalaman di Indonesia, 
ada banyak sekali kasus yang lebih parah dari pasien 
tersebut,” ungkapnya. Mendengar fenomena itu, Prof 
Choi kaget, dan berkata, ”You must save your people”. 
Yang lebih mengejutkan lagi, saat dr. Olly akan pulang 
ke Indonesia, selain kembali berpesan seperti di atas, 
Prof Choi memberikan insulin pump kepadanya. “Itu 
sangat luar biasa. Bayangkan, harga INSUlIN PUMP 
saat itu sekitar Rp. 50 juta” ujarnya dengan sorot mata 
mengenang. 

Bisa jadi, kesungguhan dari wejangan dan “oleh-
oleh” sang Profesor asal Korea Selatan  itu  turut 
membentuk dedikasi tinggi dr. Olly pada profesinya. 
Hingga saat ini, dokter spesialis penyakit dalam 
yang berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Bekasi, sejak bulan Juli 2009 dan di RS Mitra 
Keluarga Bekasi Timur (RSMKBT) sejak Desember 2009, 
memantapkan diri menjadi seorang konsultan yang 
bisa menshare ilmu kepada rekan sejawat.

“Bersama-sama dengan semua dokter umum dan 
dokter spesialis penyakit dalam, kita harus memiliki 
kemampuan dalam bidang diabetes dan endokrin. 
Bahkan terus memajukannya,  sehingga mampu 
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” 
ujar pemilik visi bahwa komplikasi DM dapat dan 
harus dihambat. Dengan visi seperti itu, ia berharap 
misi untuk menjaga kualitas kesehatan pasien DM pun 
dapat terus ditingkatkan. 

Pasti, dengan semua kesibukannya, tak banyak 
waktu yang tersisa untuk bercengkrama bersama 
keluarga. Bagaimana tidak, waktu senggangnya pun 
digunakan untuk menjadi pembicara ke daerah-daerah 
yang ada di Indonesia, untuk memperkenalkan ilmu 
diabetes dan endokrin ke rekan sejawat. 

Namun, tentu saja pehobi berat nonton film di 
bioskop ini tetap menyediakan waktu untuk keluarga. 
“Kalau memungkinkan, biasanya kami melakukan 
perjalanan untuk melongok negeri orang. Tapi, yang 
paling mungkin, ya mengajak seluruh keluarga 
menikmati film di gedung bioskop,” ujarnya, santai. 
(pnst) 

Pola pikir, gaya hidup, intelektual dan 
prestige dari sisi pandangan masyarakat, 

menjadi daya tarik bagi Olly Renaldi muda 
untuk menekuni profesi sebagai dokter. 
Di sisi lain, ilmu penyakit dalam sebagai 

mother of medicine pun memiliki keasikan 
tersendiri. Istimewanya ketika mempelajari 

patofisiologi suatu penyakit.

“Save Your People”
dr. Olly Renaldi, Sp.PD, K-EMD
RS Mitra Keluarga Bekasi & Bekasi Timur

Itulah pesan Prof. Choi, saat ia menimba ilmu mengenai 
penyakit diabetes dan endokrin, di Konkuk University 
Hospital, Korea Selatan, yang begitu membekas di benaknya. 
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Korporasik

Awal Januari 2014 nanti, genap 25 tahun 
RSMK Grup mengabdi di bidang jasa 
pelayanan kesehatan kepada pasien, ke-

luarga dan masyarakat. Pasti, 25 tahun bukanlah 
waktu yang singkat. Banyak jalan panjang dan 
berliku yang harus dilalui oleh bisnis pelayanan 
kesehatan yang berawal dari sebuah rumah 
sakit bersalin, Klinik Suster Leony, di kawasan 
Jatinegara, Jakarta Timur itu hingga menempati 
posisi sebagai salah satu grup terbesar industri 
rumah sakit di Tanah Air.

Saat ini, usaha pelayanan kesehatan yang 
dibangun pada tahun 1989 itu telah menjelma 
menjadi grup (kelompok usaha) di industri 
rumah sakit dengan bendera Mitra Keluarga. 
Tepatnya, dikenal sebagai Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Grup yang didukung oleh 11 
Rumah Sakit besar yang tersebar di wilayah 
Jabodetabek (Bekasi, Kemayoran, Kelapa Gading, 

25 Tahun RSMK Grup

Ada banyak persiapan dalam menyongsong Usia Perak Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Grup yang jatuh pada tanggal 11 Januari 2014. Salah satunya adalah bakti sosial 
dalam bentuk pengobatan gratis. Pelaksanaannya akan dilakukan di sepuluh (10) Rumah 
Sakit Mitra Keluarga yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur, 
mulai 3 November 2013 hingga April 2014. 

Bekasi Timur, Cibubur, Cikarang, dan Depok), 
Jawa Tengah (Tegal) dan Jawa Timur (Surabaya 
dan Waru), serta Kenjeran yang akan dilaunch 
dan segera beroperasi dalam waktu dekat 
(Januari 2014). 

Live Saving
Menurut Vice President RSMK Grup dr. Fran-

cinita Nati, MM, selain fokus pada pengemba-
ngan pelayanan --seperti pengembangan fisik, 
sarana dan prasarana, sumber daya manusia 
(SDM), maupun teknologi-- RSMK Grup dikenal 
memiliki keunggulan pada pelayanan emergency 
(instalasi gawat darurat-IGD). “Kami dikenal 
memiliki pelayanan cepat dan akurat, sehingga 
memberi peluang yang lebih besar pada kesela-
matan pasien,” ujarnya.

“Ya, Fokus kepada pasien. Itulah yang 
berlaku di seluruh RS Mitra Keluarga (RSMK) 

Grup,” timpal dr. Arina Yulli Roswiyati, MS, 
Direktur RSMK Bekasi Timur yang mendampingi 
dr. Francinita Nati. Selain itu, RSMK juga dikenal 
unggul pada pelayanan bedah syaraf, khususnya 
trauma dan bedah mikro. “Ini juga merupakan 
keunggulan kita di semua RS Mitra Keluarga,” 
ucap dr. Francinita. 

Lebih dari itu, sebagai pemain di industri 
jasa pelayanan kesehatan, setiap cabang RSMK 
juga memiliki layanan unggulan (service of 
excellence) masing-masing. Sebut saja, pusat 
pelayanan jantung dan pembuluh darah terpadu 
di RSMK Kelapa Gading, Bekasi Timur, Depok dan 
Surabaya. RS Mitra Kemayoran dengan Orthope-
dic Center, dan seterusnya. 

Prinsipnya, kata dr Francinita, setiap 
cabang RSMK Grup harus memiliki keunggulan 
masing-masing. Harapannya, mampu menjadi 

Menyongsong Usia Perak

Mitra Keluarga Grup
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RS Mitra Keluarga Grup telah memberikan pelayanan kesehatan sejak 25 tahun yang 
lalu dan telah mengembangkan pelayanan secara komprehensif di setiap bidang 

pelayanan medik, baik pelayanan spesialistik maupun subspesialistik

--Vice President RSMK Grup dr. Francinita Nati, MM--

yang terbaik di wilayah mereka. “leading dari 
sisi pelayanan gawat darurat (IGD) dan layanan 
unggulan,” sebutnya.

Usia Perak
Yang pasti, semua pengembangan yang 

telah dilakukan, sebesar-besarnya ditujukan 
untuk memberikan pelayanan yang optimal dan 
mampu memenuhi kebutuhan pasien, keluarga 
dan masyarakat. Terkait dengan upaya me-
nyambut 25 tahun -- atau disebut sebagai usia 
perak-- RSMK Grup, seluruh jajaran komisaris, 
direksi, manajemen, hingga staf yang berada di 
garda terdepan, merasa patut merayakan Pesta 
Perak RSMK Grup melalui berbagai kegiatan 
untuk seluruh jajaran Mitra Keluarga Grup, teru-
tama para dokter yang selama ini menjadi mitra 
kerja dan mensupport  Mitra Keluarga Grup.

“Kami akan mengadakan Gathering 25 
Tahun RSMK Grup pada 12 Januari 2014. Sifat-
nya santai namun meriah. Ada banyak hiburan 
dan hadiah menarik. Intinya, melalui Gather-
ing RSMK Grup ini, diharapkan akan semakin 
membangun keakraban dan rasa kekeluargaan 
antara pemilik, jajaran manajemen, para dokter 
dan karyawan,” ujar dr. Francinita yang belum 
bersedia menyebutkan dimana acara Gathering 
Pesta Perak itu dilaksanakan. “Biar surprise. Tapi 
undangannya akan segera dibagikan,” tam-
bahnya.

Berbagi Kasih 
Sebagai ungkapan rasa syukur setelah 

menjalani 25 tahun sebagai pelayan kesehatan, 
RSMK Grup merasa terpanggil untuk berbagi 
kasih melalui Kegiatan Bakti Sosial dalam bentuk 
pelayanan kesehatan yang khusus diperuntuk-
kan bagi masyarakat kurang mampu. Program 
Berbagi Kasih, yang merupakan bagian dari 
rangkaian kegiatan “Pesta Perak RSMK Grup” ini 
khusus ditujukan sebagai bentuk social respon-
sibility. Terutama bagi mereka yang seringkali 
terpaksa menunda, bahkan tidak memperoleh 
pelayanan kesehatan yang optimal karena 
alasan keterbatasan ekonomi.

“Kita melihat adanya penyakit yang bisa 
mempengaruhi fungsi dan kualitas hidup 
manusia, seperti katarak, bibir sumbing, hernia, 
hingga jantung bawaan yang  diderita, namun 
tidak kunjung memperoleh pelayanan kesehatan 
secara optimal. Padahal, kondisinya itu akan 
sangat mempengaruhi kualitas hidup, menye-
babkan penurunan psikososial, fungsional dan 
produktifitas, sehingga akan berdampak pada 
beban psikologis dan beban biaya keluarga,” 
jelasnya. 

Operasi Cuma-cuma
Dengan pertimbangan pada fenomena 

itulah, RSMK Grup memutuskan untuk memberi 
bantuan pengobatan dan operasi secara cuma 

	Operasi Katarak  
	Operasi Hydrocepallus  
	Operasi Bibir Sumbing  
	Operasi Hernia  
	Operasi Prostat  
	Operasi Jantung Bawaan Anak  
	Kateterisasi Jantung  
	Pengobatan Massal – KB Kesehatan –   
 Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Target Program 

cuma kepada masyarakat di seluruh cakupan 
wilayah RS. Mitra Keluarga, baik di Jabodeta-
bek maupun wilayah Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. “Pelaksanaan dari program yang diberi 
tema; Berbagi Kasih Dalam Pelayanan Kesehat-
an Mendukung Indonesia Sehat itu, dimulai 
dengan mengadakan pengobatan massal pada 
3 November 2013 di RSMK Surabaya dan RSMK 
Waru hingga seluruh kegiatan bakti sosial tuntas 
dilaksanakan pada bulan April 2014,” terangnya. 
(pnst) 

Berbagi Kasih RSMK Grup

RSMK Waru

RSMK Waru

RSMK Waru

RSMK Waru

RSMK Surabaya

RSMK Surabaya

RSMK Surabaya

Kegiatan bakti sosial pengobatan massal di RSMK Surabaya dan RSMK Waru, sebagai salah satu agenda kegiatan dalam rangka menyongsong Usia Perak RSMK Grup 
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Jawab
Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya 

pada rubrik Dokter Anda. Saya bisa merasakan kecema-
san Anda sebagai anak terhadap ibunya. Memang benar, 
kadar gula darah yang terlalu rendah maupun terlalu 
tinggi pada penderita diabetes mellitus (DM), bisa me-
nyebabkan keadaan yang tidak diharapkan.

 
Diabetes Mellitus (DM) adalah kumpulan gejala 

yang timbul pada seseorang yang mengalami pening-
katan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan 
hormon insulin, baik secara relatif maupun absolut. 

Pada penderita DM yang tidak terkontrol, akan 
terjadi peningkatan kadar gula darah yang disebut 
hiperglikemia. Hiperglikemia yang berlangsung dalam 
waktu lama akan menyebabkan kerusakan serius pada 
sistem tubuh kita, terutama pada saraf dan pembu-
luh darah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk 
melakukan kontrol kadar gula dalam darah pasien DM, 
secara berkala.

Selanjutnya, untuk mengatur kadar gula darah 
tetap berada dalam range normal, diperlukan upaya 
pengobatan (dengan minum obat anti diabetes maupun 
suntikan insulin), pengaturan makan serta olah raga 
teratur.

Tujuan pengaturan makan (diet) pada penderita 
DM ini, selain untuk mempertahankan kadar gula darah 
tetap berada dalam range normal, juga untuk memper-
tahankan kadar lemak darah normal, memberi cukup 
energi untuk mempertahankan atau mencapai berat 
badan normal, serta menghindarkan penderita DM dari 
komplikasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk pengaturan diet pada DM memang perlu 
mengacu dari hitungan besaran kalori yang dibutuhkan 

oleh tiap orang, berdasar tinggi dan berat badannya. 
Ada baiknya ibu melakukan konsultasi pada ahli gizi 
atau dokter spesialis gizi yang ada di rumah sakit Mitra 
Keluarga, guna mendapatkan pengaturan diet tersebut. 

Pengaturan diet meliputi prinsip 3J, yaitu tepat 
jadwal makan, tepat jenis makanan, dan tepat jumlah 
makanan. Di situ ibu akan diajarkan, bagaimana meng-
gunakan tabel daftar makanan penukar, cara menim-
bang makanan, serta pemilihan bahan makanan itu 
sendiri. Sehingga makanan yang dikonsumsi bisa berva-
riasi, namun dengan jumlah kalori yang tetap terjaga. 

Secara umum, yang sebaiknya dihindari adalah 
makanan yang gampang menaikkan gula darah, atau 
yang mengandung karbohidrat (KH) sederhana seperti 
gula murni dan makanan lain yang diolah dengan gula 
murni seperti dodol, coklat, selai, madu, sirup, limun, 
susu kental manis, eskrim dan lainnya. 

Sedangkan bahan makanan yang dianjurkan 
adalah yang mengandung KH kompleks, sehingga lebih 
lambat menaikkan kadar gula darah, seperti sagu, mie, 
bihun, singkong, talas, dan lainnya.  Sayur dan buah 
juga sangat baik karena mengenyangkan, namun lebih 
sedikit kandungan glukosanya. Selain itu penting untuk 
menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi 
guna mencegah timbulnya komplikasi jangka panjang 
pada penderita DM.

Demikian jawaban saya. Semoga membantu dalam 
pengaturan makan ibunda tercinta. 

Salam

Tanya 
Salam sejahtera,
Dok, ibu saya (54 tahun) sejak 2 bulan lalu divonis menderita penyakit kencing manis oleh dokter. Sejak saat itu, 

beliau sangat membatasi asupan makanan, sehingga pernah terjadi kadar gula darahnya ngedrop. Turun jauh lebih 
rendah dari batas normal, sehingga harus dirawat di rumah sakit (RS). Apa yang salah? Dan bagaimana sebenarnya 
pola makan (diet) yang dianjurkan pada penderita diabetes, sehingga tidak memperburuk penyakitnya? Saran dan 
masukan dokter sangat saya harapkan. Terima kasih.

Asih
Cikarang

Antisipasi Kadar Gula Darah

pada Penderita DMdr. Arina Yulli Roswiyati, MS
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Kesehatank

Selain faktor genetik –ketu-
runan dan bawaan lahir— 
penyakit diebetes juga bisa 

terjadi karena adanya kerusakan 
organ tubuh yang dipicu oleh pola 
makan dan gaya hidup tidak sehat. 
Sebut saja, karena terlalu banyak 
mengkonsumsi makanan atau 
minuman mengandung gula dan 
karbohidrat. Atau akibat adanya 
penyakit lain, seperti kolesterol 
tinggi, banyaknya lemak dalam 
darah yang menyebabkan insulin 
tidak bekerja dengan baik. 

Menurut dr. Laila Hayati, Sp.GK, 
mengkonsumsi makanan yang 
banyak mengandung gula dan 

Bisa Dikelola dengan
Menu yang Seimbang

Diet Diabetes

Sebenarnya tidak ada bedanya makanan antara penderita diabe-
tes mellitus (DM) dengan orang sehat. Dengan menerapkan diet 
diabetes yang sesuai anjuran, kualitas kesehatan penderita DM 
bisa sama persis dengan orang sehat. 

karbohidrat seperti terkan 
dung pada nasi, kentang, atau 
roti, dalam jumlah berlebihan dan 
tidak seimbang dengan makanan 
lain, akan memaksa insulin bekerja 
keras. Karena, gula dan karbohi-
drat yang masuk ke dalam tubuh 
membutuhkan insulin untuk proses 
penyerapannya ke dalam sel.

Dengan kata lain, insulin 
membantu proses penyerapan 
gula (glukosa) ke dalam sel agar 
diubah menjadi energi. Jika jumlah 
insulin tidak cukup, maka terjadi 
penimbunan gula dalam darah, 
yang kemudian menjadi penyebab 
timbulnya penyakit diabetes melli-

tus (DM). Nah, sambung dokter ahli 
gizi yang berpraktik di Rumah Sakit 
Mitra Keluarga (RSMK) Cibubur ini,  
kadar gula yang menumpuk (tidak 
terserap menjadi energi), itulah 
yang dinamakan hiperglikimia atau 
diabetes. Selanjutnya,  ketika tubuh 
tidak lagi mampu menghasilkan in-
sulin secara normal, maka ia harus 
memperolehnya dari luar. 

Deteksi Dini
Karena itulah dr. Laila me-

nyarankan, deteksi dini penyakit 
diabetes sebaiknya dilakukan de-
ngan memeriksakan gula darah se-
cara teratur, tiap enam bulan sekali 
ke laboratorium. Sedangkan bagi 

orang yang memiliki risiko genetik, 
dianjurkan melakukannya tiap tiga 
bulan sekali. Namun, bagi mereka 
yang terdeteksi memiliki kecen-
derungan kadar gula darah yang 
tinggi, sebaiknya memeriksakannya 
secara rutin setiap bulan. Semen-
tara mereka yang telah terdiagnosis 
memiliki DM, sebaiknya melakukan 
kontrol gula darah secara teratur 
tiap 1 atau 2 minggu sekali, atau 
sesuai rekomendasi dokter internis 
yang merawat.

Namun, persoalan sebe 
narnya belum berhenti sampai 
disitu. “Karena, yang paling penting 
adalah bagaimana memastikan 

dr. Laila Hayati, Sp.GK
RS Mitra Keluarga
Cibubur & Depok
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Sedangkan laki-laki penderita 
diabetes membutuhkan 1800-
2000 kalori. Asumsinya; 10 sendok 
makan nasi atau kentang, 3 lauk (1 
hewani - 2 nabati), dan satu mang-
kok sayur. Diantara makan diselingi 
2 porsi buah, dan 1 gelas susu 
khusus diabetes setiap malam.

gula darah bisa tetap stabil dan 
sesuai kebutuhan tubuh,” ucapnya. 
Pasalnya, ketika penderita DM 
sudah mendapatkan insulin atau 
obat pengontrol gula darah, maka 
ia harus mematuhi diet diabetes 
yang diberikan untuk menghindari 
gula darah yang terlalu tinggi atau 
terlalu rendah.

Jangan lupa, kata dr. 
Laila, penyakit DM bukan untuk 
di sembuhkan. Tapi harus dikontrol 
terus menerus seumur hidup. “Jika 
mampu menerapkan menu sehat 
diabetes dan mengontrol gula 
darah dengan baik, maka diharap-
kan tidak akan terjadi komplikasi,” 
sebutnya.

Itu berarti, kunci dalam 
menangani penyakit diabetes 
dalam hal makan adalah penerapan 
diet diabetes yang benar dan sesuai 
kebutuhan penderita. Tak heran, dr. 
Laila senantiasa menyarankan agar 
penderita DM bisa mengenal dan 
memahami seperti apa penerapan 
diet diabetes yang benar. Terutama, 
ketika diet diebetes mutlak harus 
dilakukan, baik di bawah penga-

harus melalui konsultasi de 
ngan dokter gizi dan memperoleh 
rekomendasi mengenai bagaimana 
pola diet yang benar. Seperti apa 
jumlah/porsi, jumlah kalori yang 
dibutuhkan, dan jenis makanan 
yang sebaiknya dikonsumsi. 

Pada penerapannya kemudian, 
menu sehat diet diabetes biasanya 
dievaluasi setelah 1 bulan men-
jalaninya. Karena, setiap individu 
berbeda-beda kebutuhannya. 
Setelah menemukan formula diet 
sehat diabetes yang sesuai, barulah 
evaluasinya dilakukan setelah 2 – 3 
bulan sekali. Namun, pada pen 
derita DM yang telah mengalami 
komplikasi, maka penyakitnya 
harus ditangani terlebih dahulu, 
sambil kemudian menerapkan 
program diet diabetesnya. 

Diet Diabetes 
Untuk yang belum terdeteksi 

mengidap DM –namun memiliki 
risiko genetik— dianjurkan me 
ngontrol gula darahnya ke labora-
torium secara rutin (minimal tiap 
6 bulan sekali), dan menerapkan 
pola makan dan hidup yang sehat. 

akan dibagi total kalorinya sesuai 
kebutuhan pasien, karena setiap 
individu memiliki kebutuhan yang 
berbeda-beda. Itu sebabnya untuk 
menetapkan menu sehat diet 
diabetes, sebaiknya dikonsultasikan 
terlebih dahulu dengan dokter 
ahlinya.

TIPS

5 Poin 
Antisipasi DM

wasan petugas kesehatan maupun 
secara mendiri. 

Meski begitu, sebenarnya 
tidak ada bedanya makanan 
antara penderita diabetes dengan 
orang sehat. Menu diet diabetes 
akan sangat membantu penderita 
dengan kadar gula darah menjadi 
terkontrol. Karena kadar gula darah 
yang tinggi membahayakan organ 
dalam tubuh dan memicu berbagai 
macam komplikasi. Sedang gula 
darah yang rendah di otak bisa me-
nyebabkan penurunan kesadaran.

Rekomendasi Ahli Gizi
Pasti, untuk tahap awal tentu 

Sedangkan bagi yang telah ter 
diagnosa menderita DM, maka wa-
jib untuk menerapkan diet diebetes. 
Jumlah kalorinya harus diukur, dan 
dihitung berapa besar porsi yang 
sesuai kebutuhannya untuk sekali 
makan. 

Perhitungannya disesuai-
kan dengan berat badan, tinggi 
badan, dan jenis kelamin. Sebagai 
gambaran, diet diabetes biasanya 
diterapkan melalui porsi kecil tapi 
sering. Misalnya, makanan utama 
3 kali sehari dengan selingan 3 kali 
buah-buahan atau snack diantara 
makan. Jedanya 2 sampai 3 jam. 
Namun, semua menu diet itu 

Jumlah Kalori 
Masih seperti kata dr. Laila, 

perhitungan menu diet untuk 
perempuan penderita diabetes 
rata-rata membutuhkan 1500 
kalori. Asumsinya adalah; nasi 5 
sendok makan, 2 potong lauk (1 
hewani – 1 nabati), ditambah satu 
mangkuk sayur, untuk satu porsi 
menu makanan utama 3 kali sehari, 
pagi, siang dan malam. Diantara 
waktu makan tersebut, biasanya  
diselingi dengan makan buah. Bisa 
1 potong besar pepaya, 1 buah 
apel, atau 2 buah jeruk untuk sekali 
makan. Dimalam hari ditambahkan 
minum 1 gelas susu khusus diabe-
tes setiap malam. 

Meski dalam porsi kecil kecil, 
menu sehat diet diabetes dalam 
jumlah yang cukup tidak akan me-
ningkatkan gula darah, dan dijamin 
tidak mempengaruhi kualitas fisik 
dalam mendukung aktifitas sehari-
hari. Lebih dari itu, ketika diet Anda 
pas, maka perlahan tapi pasti bisa 
mengurangi dosis obat-obatan 
pengontrol gula darah bagi pen-
derita diabetes tipe 2. Bahkan, bisa 
hidup dengan kualitas kesehatan 
yang sama persis dengan orang 
sehat. (bung)   

“Jika pasien tidak melakukan diet diabetes seperti di-
anjurkan, maka dengan mudah akan ‘ketahuan’, atau 
terlihat pada gula darahnya yang naik turun (tidak 
stabil). Pasien di RSMK Cibubur, umumnya mampu 

mengontrol gula darahnya secara mandiri” 

1.  Menjaga berat badan ideal 
2.  Menerapkan pola makan dengan  
 menu sehat dan seimbang, sesuai  
 kebutuhan
3.  Hidup sehat dan teratur (makan,  
 olahraga dan istirahat secara 
 teratur)
4.  Tidak mengkonsumsi junk food.
5.  Kendalikan stres, karena stres bisa  
 memicu gula darah yang meningkat.

sumber: dr. laila Hayati, Sp.GK - RSMK Cibubur
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Menerapkan Gaya Hidup

5S dan 4J
Erwin & Jana Parengkuan

Selain aktif sebagai publick speaker dan mengajar di sekolah komunikasi, Talk Inc 
yang didirikannya, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Erwin Parengkuan 
untuk mewujudkan impiannya, terjun ke bidang kuliner. 

Healthy and Lifestylek
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Pagi itu, Erwin Parengkuan menyambut 
rombongan redaksi majalah Mitra Keluarga 
yang mengunjunginya dengan wajah 

sumringah. Lelaki yang memulai karir sebagai 
penyiar di Radio Prambors ini tampak relax. Ter-
lihat fresh, dengan mengenakan busana casual, 
oblong berwarna putih yang dipadu celana jeans 
biru. 

Erwin didampingi Jana G, istrinya yang 
tampil stylish. Wanita berdarah campuran Solo 
– Ceko ini mengenakan celana tiga perempat 
dipadu blouse warna peach. Gaya rambut curly 
style dengan aksen make up coklat natural, 
terasa pas disandingkan dengan bentuk wajah 
dan warna kulitnya. 

“Kita langsung lanjut yuk,“ ujar Erwin, mem-
buka obrolan dengan gayanya yang langsung 
mencairkan suasana. “Biasalah, hari Sabtu dan 
Minggu, buat kami merupakan hari khusus buat 
anak-anak,” jelas ayah dari empat orang anak 
yang baru saja me-launch buku keempatnya: 
Smart Eating: 1.000 Jurus Makan Pintar dan 
Hidup Bugar.

Yups, buku tersebut digarap Erwin bersama 
Jana dan dr. Samuel Oetoro, MS, Sp.GK. Perta 
nyaannya kemudian tentulah, apa yang menjadi 
latar belakang dari public speaker ini menulis 
buku berisi ajakan untuk menata pola makan 
dan gaya hidup sehat? Atau --meminjam istilah 
Erwin— untuk kembali kepada gaya hidup 5S 
dan 4J, yaitu; Sehat makan, Sehat berpikir, Sehat 
istirahat, Sehat aktivitas, dan Sehat lingkungan. 
Sedangkan 4J, meliputi Jumlah makanan yang 
dikonsumsi, Jadwal makan, Jenis makanan, dan 
Jurus memasak.

Hmmm.., mau tahu apa hubungannya dunia 
komunikasi dan entertainment yang selama ini 
digelutinya dengan urusan dapur? Simak wa 

wancara Ummi Saridewi Siregar 
dari majalah Mitra Keluarga dengan 
pasa ngan selebritis ini, di cake shop 
miliknya, di Jakarta Pusat. 

Petikannya:

Apa sebenarnya yang menjadi latar 
belakang bagi Anda dan Jana untuk 
menulis buku kuliner sehat? 

Saya itu dibesarkan oleh ibu yang health 
freak. Mama itu nggak pernah pake MSG. 
Bahkan, sejak kecil saya tidak dibiasakan dengan 
makanan kemasan dan minuman bersoda. Bah-
kan, dilarang keras jajan gorengan. Kebetulan 
mama memang pinter masak. Jadi, camilan 
yang saya makan pun dibuat oleh mama. Nah, 
kebiasaan ini saya bawa hingga menikah dengan 
Jana. Bahkan, kebiasaan itu pula yang saya 
terapkan kepada anak-anak, agar selalu memilih 
makanan yang sehat. Syukurlah, so far mereka 
semakin terbiasa. Melalui buku ini, saya ingin 
sharing. Berbagi kebiasaan makan yang cerdas 
kepada masyarakat. Atau siapa saja yang men-
junjung tinggi pola hidup sehat.

Bagaimana dengan Jana?

Sama lah dengan Erwin. Kami cukup tegas 
pada pola makan. Bukan tanpa alasan. Bagi 
kami,  kesehatan itu sangat penting dan mahal. 
Jadi harus dimulai sejak dini.

Bicara tentang makanan sehat. Apa sih 
yang terlintas di benak kalian berdua?

Semua berawal dari makanan. But It’s a 
choice, buat setiap orang. Buat kami, ya dijalani 
saja. 

Menerapkan pola makan yang sehat dan 

olahraga harus dimulai dari diri sendiri. Dan, 
sebagai orangtua, kami harus memberi contoh 
kepada anak-anak. Itu sebabnya, saya dan Jana 
konsisten untuk tidak mengkonsumsi junk food 
dan minuman bersoda di depan anak-anak. Tapi 
begitulah, namanya anak-anak, mereka sempat 
“ngambek”. Enggak mau makan sayur, dan sa 
ngat tergiur dengan junk food. Tapi, kami tetap 
gigih memberi contoh makan sayur dan buah 
setiap hari, dengan tidak memberikan pilihan 
lain. Akhirnya, mereka senang makan sayur 
juga. Hanya memang, dalam seminggu kami 
menyiapkan waktu yang kami sebut cheating 
day. Hari itu, kita makan di luar, seperti bakwan 
Malang, masakan Padang, ke KFC atau Mc 
Donald’s. Tujuannya, agar anak-anak tidak jenuh, 
sekaligus melampiaskan keinginan sesaat saja.

Kalau boleh tahu, seperti apa pandangan 
kalian terhadap urusan  
kesehatan? 

Selain menjaga, serta mengatur pola dan 
jenis makanan yang dipilih, kami rutin menjaga 
kebugaran tubuh. Saya nge-gym seminggu 3 
kali. Jana renang dan yoga. Kami rutin melaku-
kan check up, minimal setahun sekali. Ini 
harus kami lakukan karena sama-sama berasal 
dari keluarga yang memiliki riwayat penyakit 
degenerative. Almarhum orangtua saya punya 
diabetes (gula). Prinsipnya, lebih baik tahu 
diawal daripada terlambat.

Founder sekaligus managing director sekolah 
komunikasi, Talk-inc yang lebih suka dikenal sebagai public 
speaker ini terjun ke dunia kuliner. Fokus di bidang gaya 
hidup sehat dan bugar. Bersama Jana, istrinya, Erwin 
Parengkuan membuka cake shop yang menyediakan 
aneka cookies khas Cekoslovakia yang rendah kalori dan 
karbohidrat. Hanya menggunakan bahan-baku alami, 
sehingga sangat cocok untuk yang tengah melaksanakan 
program diet maupun penderita diabetes
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Pernah terbayang, apa yang akan dilaku-
kan jika dari hasil check up ditemukan 
suatu penyakit pada diri kalian?

“Ya, nggak ada. Ikut anjuran dokter aja. Tin-
dakan preventif memang harus tetap dilakukan. 
Tetapi selain memiliki riwayat degenerative, kita 
juga tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam 
tubuh kita. Saya sempat kena kolesterol. Me-
tabolisme saya nggak balance. Bayangkan, saya 
yang tergolong ketat, ternyata masih ada yang 
salah. Makanya, saya ikuti betul anjuran dokter 
untuk men-switch gaya hidup saya. Diantaranya 
adalah memperbesar dan mengubah perilaku 
aktifitas olahraga yang harus saya lakukan.

 
Memangnya seperti apa aktifitas olah-
raga Anda?

Buat saya, olahraga adalah presisi dan 
juga durasi. Yang penting adalah bagaimana 
bisa disiplin dalam melakukannya. Kiat yang 
paling gampang adalah harus punya kesadaran. 
Setelah memiliki kesadaran, lantas bagiamana 
habit-nya. Ini yang harus diperhatikan. Tadinya 
rajin berolahraga, lantas tiba-tiba berhenti. 
Orang ini termasuk nggak punya kesadaran dan 
habit yang kurang disiplin. Nah, saya meng-
create habit. Sebelum menikah, saya suka nge-
gym, meskipun tidak regular. Ketika itu, yang 
saya kejar adalah membentuk tubuh. Saat ini, 
ketika umur bertambah, saya nggak mau kalah 

sama anak-anak. Meski mereka tengah beranjak 
remaja, saya masih kuat menggendong mereka. 
Siap diajak tracking atau turun gunung. Intinya, 
saya harus mampu mengimbangi mereka. Inilah 
yang harus di-create. Alhasil, olahraga telah 
menjadi habit buat saya. Rasanya ada yang 
kurang, meski sehari saja tidak berolahraga.

 
Kemana biasanya Anda melakukan check 
up atau berobat?

Kami tinggal di Kelapa Gading. Ada bebera-
pa rumah sakit yang bagus, tetapi kami terbiasa 
ke RS Mitra Keluarga. Selain dekat, pelayanan-
nya cepat, lengkap, nyaman, dan telah mengenal 
beberapa dokter yang praktik di sana.

Selain menulis buku, Anda dan Jana 
juga membuka toko kue (cake shop). 
Bagaimana ceritanya?

Saya masuk dapur setelah menikah tahun 
1998. Saat itu saya merasa sangat rindu dengan 
masakan almarhum ibu. Menu pertama yang 
saya coba adalah Ikan Kuah Asam. Ternyata 
rasanya tak mengecewakan. Sejak itulah saya 
mencoba menu-menu lainnya, hingga sekarang.

Jana, masuk dapur sebenarnya demi me-
nyiapkan gizi untuk anak-anak. Lalu, ia mulai 
menjajal menu-menu khas Ceko, dan disajikan 
kepada semua orang yang datang ke rumah. 

Ternyata responnya positif. Iapun makin sema 
ngat berkreasi dengan cookiesnya, hingga kami 
putuskan untuk membuka cake shop. Bedanya, 
semua produk kue di sana dibuat dengan 
bahan-bahan alami, termasuk produk (kue) 
kesehatan untuk mereka yang sedang diet, atau 
memiliki penyakit diabetes. 

Kalau boleh di-share, seperti apa TIPS 
bisnis ala Erwin dan Jana? 

Yang paling utama adalah harus unik, per-
sistence, dan aware pada product development. 
Cari sesuatu yang unik. Harus beda dengan yang 
lain. Ciptakan resep khusus. Jauhi yang namanya 
bahan kimia yang terkandung dalam bahan 
perasa, pewarna, dan pengawet. Terakhir, serius, 
rajin mengawal produk, dan tentu saja membina 
hubungan yang baik dengan teman-teman 
media. (*) 

Biodata:

Nama  :  Erwin Parengkuan
Lahir  :  Manado, 4 Februari 1970
Status :  Menikah (tahun 1998)
Isteri  :  Jana G Parengkuan
Anak  :  1. Giulio (lahir tahun 1999)
          2. Marcio (lahir tahun 2002)
               3. Abielo (lahir tahun 2007)
             4. Matacha (lahir tahun 2009)
Warna favorit :   
   Erwin :  Hijau
   Jana  :  Semua warna, kecuali kuning
Lokasi Favorit : Pantai

Healthy and Lifestylek
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Bahan:
200 gr beras merah, 
(cuci bersih dan tiriskan)
2 liter air
100 gr ubi jalar merah 
100 gr singkong
100 gr labu kuning 
300 gr pipil jagung muda 
50 gr daun melinjo muda
50 gr daun kangkung
50 gr daun bayam
25 gr daun bawang
Serai dan Kunyit, secukupnya

Bubur Manado Beras Merah

Cara Membuat: 
1.  Masak beras merah bersama air, serai, kunyit dan sedikit garam hingga setengah matang. 
2. Masukkan ubi merah, singkong, labu kuning, dan pipil jagung yang sudah dicuci bersih 
 dan ditiriskan. Aduk sambil dimasak hingga lunak (matang) dan kental. 
3. Taburkan sedikit garam dan gula putih sebelum bubur diangkat 
4. Tambahkan sayuran yang telah disiapkan. Angkat ketika sayur dalam kondisi setengah matang.
5. Sajikan bersama ikan tongkol bakar dan dabu dabu 
 
Catatan : untuk 6 porsi

Dapur Diabetes

Menu utama yang disajikan adalah bubur 
manado dengan lauk ikan tongkol pang-
gang tanpa minyak, dan sambal dabu-

dabu. Makanan khas Sulawesi Utara itu terasa 
gurih tanpa monosodium glutamat atau MSG. 
Sayuran masih terasa segar saat dicecap karena 
setengah matang. 

Lauk ikan tongkol yang hanya dipanggang 
tanpa minyak serta dibumbui bawang putih dan 
garam memberi tekstur yang kontras dengan 
bubur yang lunak. Sentuhan sambal dabu-dabu 
akan memberikan sensasi paduan rasa, gurih, 
manis dan pedas yang segar dan sangat pas di 
lidah. 

Makanan sehat dan rendah lemak ini cocok 
untuk mendukung diet diabetes. Nasi merah 
memiliki kandungan kalori yang jauh lebih kecil 
dibanding nasi putih. Bahan-bahan pengganti 
nasi putih itu –beras merah, ubi merah, singkong 
dan labu-- disatukan dalam satu masakan untuk 
memberikan cita rasa yang khas. 
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agenda kegiatan

KELAPA GADING

SPECIAL EVENT
Opening Prenatal Class
Mengupas Seputar Kehamilan
Sabtu, 5 Oktober 2013, Pk. 11.00 - 12.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Car Free Day
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Minggu, 20 Oktober 2013, Pk. 06.00 – Selesai
Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading
Kerjasama dengan UOB

Dongeng Anak
Pahlawan Idola
Sabtu, 16 November 2013, Pk. 08.30 - 12.00 
Pembicara: Ka Rico
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Simposium Ilmiah
Penatalaksanaan Kanker Non Darah
Kamis, 21 November 2013, Pk. 12.00 - 17.00
Pembicara:	 •	dr.	Cosphiadi	Irawan,	Sp.PD	KHOM
	 •	dr.	Adi.	S.	Komala,	Sp.PD
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Gathering Senam DM
Tamasya Sehat 
Sabtu,	7	Desember	2013,	Pk.	07.00	-	Selesai

SEMINAR AWAM
Kenali Kanker Serviks Sejak Dini
Jumat, 11 Oktober 2013, Pk. 07.30 - 08.30
Pembicara: dr. Stella, Sp.OG
Kerjasama dengan PT Kalimantan Prima Persada

Kesehatan Adalah Aset
Rabu, 23 Oktober 2013
Pembicara: dr. A. Aulia Yusuf
Kerjasama	dengan	PT	Panasonic	Gobel	Indonesia

Mengatasi Kesulitan Belajar pada Anak
Sabtu, 26 Oktober 2013
Pembicara: dr. Oktavina, Sp.KFR
EL	HAMRA	–	Preschool
and Kindergarten Kelapa Gading

Nyeri pada Sendi
Sabtu, 23 November 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara:	dr.	Andre	C	P	Sihombing,	Sp.BO
St. Bonaventura Pulomas

Komplikasi Tulang pada Pasien Penyakit 
Ginjal Kronik
Minggu, 24 November 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Djoko	Wibisono,	Sp.PD	KGH
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

TALKSHOW
Radio Sonora FM 92,0 Jakarta

Screening Prenatal: Down Syndrome
Selasa,1 Oktober  2013, Pk. 08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Stella		Shirley	Mansur,	Sp.OG

Mengenal Gejala & Risiko “Gangguan Irama 
Jantung”
Selasa,12 November 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicar:	DR.	dr.	Yoga	Yudiani,	Sp.JP	(K)	FIHA

Waspadai...
Nyeri pada Gerakan Sendi Bahu, Siku & 
Tangan
Selasa,1	Desember	2013,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Karuniawan	P,	Sp.OT	(K-Hand)

SENAM
Senam DM dan GAMES
Diabetes?? (Hidup Tetap Sehat dan Bahagia)
Sabtu, 5 Oktober 2013, Pk. 07.00 - 10.00
Pemeriksaan:	Cek	Gula	Darah	dan	Tekanan	Darah
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Senam DM dan Seminar Awam
Cegah Jantung Koroner Akibat Diabetes   
Sabtu, 9 November 2013, Pk. 07.00 - 10.00
Pembicara: dr. Budiyanto, MARS, Sp.JP
Pemeriksaan:	Cek	Gula	Darah	dan	Tekanan	Darah
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Senam Hamil & Prenatal Class
Setiap	hari	sabtu,	Pk.	11.00	-	12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

DONOR
Rabu, 13 November 2013, Pk. 09.00 – 11.30
Pendaftaran tutup Pk. 11.00
Auditorium Lt.6, RSMK Kelapa Gading

LAIN-LAIN
Gathering Pasien & Keluarga Penderita 
Kanker
Kesehatan Leukemia & Getah Bening (Limfa)
Jumat, 25 Oktober 2013, Pk. 13.00 - 15.00
Pembicara:	dr.	Cosphiadi	Irawan,	Sp.PD	KHOM
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Gathering Pasien & Keluarga Penderita 
Kanker
Kupas Tuntas Kanker Ovarium
Jumat, 29 November 2013, Pk. 16.00 - 18.00
Pembicara:	dr.	Stella	Shirley	Mansur,	Sp.OG
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Gathering Pasien & Keluarga Penderita 
Kanker
Kanker Payudara
Jumat,	6	Desember	2013,	Pk.	16.00	-	18.00
Pembicara:	dr.	Walta	Gautama,	Sp.B(K)Onk
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading
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RS MITRA KEMAYORAN

SPECIAL EVENT
Bakti Sosial 25 Tahun RS Mitra Keluarga
Minggu, 17 November 2013, Pk. 08.00 - 16.00
Kelurahan	Kebon	Kosong

SEMINAR AWAM
Kenali dan Perangi Kanker Payudara Sedini 
Mungkin
Sabtu, 19 Oktober 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Alfiah	Amiruddin,	MD,	MS
R. Auditorium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran

Penanganan Kanker Tiroid dan Diabetes
Sabtu, 23 November 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	 •	dr.	F.	Eliana	Taufik	Sp.PD,	KEMD
	 •	dr.	Gede	Haryanto,	Sp.B(ONK)
R. Auditorium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran

TALKSHOW
Radio Sonora

Apasih Penyakit Hernia pada Anak  itu?
Selasa, 19 November 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Ruangka Bilommi, Sp.BA

Pentingnya Memeriksakan Kesehatan Wanita
Selasa,	10	Desember	2013,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Yahya	Darmawan,	Sp.OG

SENAM
Klub Edukasi Diabetes

Sabtu, 2 November 2013, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara:	dr.	Irwan	Tjahjadi	
R.	Sleep	Disorder	Clinic

Sabtu, 9 November 2013, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara:	dr.	F.	Eliana	Taufik,	Sp.PD,	K-EMD
R.	Sleep	Disorder	Clinic

Sabtu, 16 November 2013, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara: dr. Andreas Prasadja, RPSGT
R.	Sleep	Disorder	Clinic

Sabtu, 23 November 2013, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara: dr. Metta Yani, Sp.S
R.	Sleep	Disorder	Clinic

Sabtu, 30 November 2013, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara: dr. Budi 
R.	Sleep	Disorder	Clinic

Sabtu,	7	Desember	2013,	Pk.	07.30	-	10.00
Pembicara: dr. Budi 
R.	Sleep	Disorder	Clinic

Sabtu	14	Desember	2013,	Pk.	07.30	-	10.00
Pembicara: dr. Satrio Tjondro, Sp.KFR
R.	Sleep	Disorder	Clionic

PROMO
1 - 30 November 2013
Dalam	rangka	Hari	Kesehatan	Nasional	2013
Promo	Harga	Khusus	Pemeriksaan	Laboratorium:	

1. Kadar	Gula	Darah
2. Lipid Eksekutif
3. Kolesterol Lengkap
4. Kekentalan	Darah
5. Fungsi	Hati
6. Penanda	Hepatitis
7. Fungsi Ginjal
8. Thyroid
9. Resiko Kardiovaskular
10. TORCH
11. Tumor Marker

Informasi: RS Mitra Kemayoran

DONOR
Kamis, 24 Oktober 2013, Pk. 09.00 - 13.00
R. Auditorium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran
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agenda Kegiatan

BEKASI

SPECIAL EVENT
Pengobatan Gigi Gratis
Senin, 7 Oktober 2013, Pk. 08.00 - 15.00
Team	Dokter	Gigi	RSMK	Bekasi
Grand Metropolitan

Bakti Sosial Pengobatan Gratis + Pengobatan 
Gigi Gratis
Jumat, 11 Oktober 2013, Pk. 08.00 - Selesai
Team	Kesehatan	RSMK	Bekasi
Perumahan	Metland,	Bekasi

Line Dance Competition dalam Rangka HUT 
RSMK Bekasi
Minggu, 27 Oktober 2013, Pk. 11.00 - 15.00
Poliklinik Lt. 2 RSMK Bekasi

Perayaan HUT RSMK Bekasi
Jumat, 8 November 2013, Pk. 08.00 - Selesai
Lobi Lt. 2 RSMK Bekasi

SEMINAR AWAM
Fakta Kandungan Air dalam Tubuh
Selasa, 1 Oktober 2013, Pk. 10.00 - 14.30
Pembicara:	dr.Titik	Haryati
PT.	Indofood	CBP,	Cibitung,	Bekasi

Mengenal Osteoporosis
Senin, 7 Oktober 2013, Pk. 13.00 - 14.00
Pembicara:	dr.	Harjanto	Effendi,	Sp.OT
Grand Metropolitan

Penyakit Jantung Koroner
Senin, 7 Oktober 2013, Pk. 14.00 - 15.00
Pembicara:	dr.	M.	Djamal	A.	Hasan,	Sp.JP
Grand Metropolitan

Mengenal Osteoporosis Lebih Dekat dan 
Strategi Mengatasinya
Sabtu, 27 Oktober 2013, Pk. 09.10 - 10.10
Pembicara:	dr.	Harjanto	Effendi,	Sp.OT
Poliklinik Lt. 2 RSMK Bekasi

Ibu Bekerja Asi Siaga
Sabtu, 2 November 2013, Pk. 10.00 - 13.00
Pembicara: dr.Linnie Pranadjaja, Sp.A, M.Kes
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

TALKSHOW
Radio Dakta, Bekasi

Rehabilitasi Medik pada Osteoporosis
Kamis, 10 Oktober 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr.Eni Nuryani, Sp.KFR

Mengenal Lebih Lanjut Penyakit Jantung 
Koroner
Kamis,	12	Desember	2013,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.M.	Djamal	A.	Hasan,	Sp.JP

PRENATAL CLASS
Healthy Eating for Healthy Baby
Sabtu, 26 Oktober 2013, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara: Endang Poedjiastuti
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

Penyulit dalam Persalinan
Sabtu, 16 November 2013, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara:	dr.	Herman	Trisdiantono,	Sp.OG,	MARS
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

Managemen Laktasi pada Ibu Bekerja
Sabtu,		7	Desember	2013,	Pk.	12.00	-	13.00
Pembicara:	Bidan	Itha
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 12.00 & Pk. 16.00 - 18.00
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

Senam Osteoporosis
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00
Lapangan Parkir Ruko Bekasi Mas,
Seberang RSMK Bekasi

PROMO
Papsmear untuk Pasien Umum Rawat Jalan
1 Oktober - 30 November 2013
•	 Harga	Mulai	Rp.159.000,-
•	 Diskon	Lab	20%
•	 Diskon	Bondensitometri	20%
•	 Treadmill Test Rp.350.000,-
RSMK Bekasi
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CIKARANG

SEMINAR AWAM
Alergi Susu Sapi pada Anak
Sabtu, 19 Oktober 2013, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. Frengky Susanto, Sp.A
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang
Fasilitas:	Snack,	Seminar	Kit,	Doorprize

Sehatkah Ginjal Anda
Sabtu, 9 November 2013, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara:	dr.	shiella	Gunawan,	Sp.PD
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang
Fasilitas:	Snack,	Seminar	Kit,	Doorprize

Kehamilan
Sabtu,	14	Desember	2013,	Pk.	09.00	–	Selesai
Pembicara: dr. Ni Putu Titien, Sp.OG
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang
Fasilitas:	Snack,	Seminar	Kit,	Doorprize

SEMINAR ILMIAH
Kegawat Daruratan Maternal & Neonatal 
dalam Preeklampsia dan Eklampsia
Sabtu, 16 November 2013, Pk. 09.00 -  Selesai
Pembicara:	 •	dr.	Nancy	Liona	Agusdin,	Sp.OG
	 •	dr.	Frengky	Susanto,	Sp.A
RM Mang Kabayan
Akreditasi	IBI

TALKSHOW
Radio Dakta FM 107, Bekasi

Kesehatan Gigi dan Gusi
Jumat, 4 Oktober 2013, Pk. 14.00 - 15.00
Pembicara:	drg.	Andi	Alfatahul

Diabetes pada Anak
Jumat, 1 November 2013, Pk. 10.00 – Selesai
Pembicara: dr. Frengky Susanto, Sp.A

Gangguan Haid (Amenorea Sekunder)
Jumat,	6	Desember	2013,	Pk.	10.00	–	Selesai
Pembicara: dr. Sp.OG

PRENATAL CLASS
Persalinan SC atau Normal
Sabtu, 26 Oktober 2013, Pk. 11.30 – selesai
Pembicara: dr. Ni Putu Titien, Sp.OG
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang

Asupan Makan untuk Buah Hati 
Sabtu, 30 November 2013, Pk. 11.30 – selesai
Pembicara:	Tim	Gizi	
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang

Permasalahan Kulit Seputar Kehamilan
Sabtu,	14	Desember	2013,	Pk.	11.30	–	selesai
Pembicara:	dr.	Dina	Udayani,	Sp.KK
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang

PROMO
Oktober 2013   
 
Promo Medical Check Up
•	 Treadmill
•	 Pemeriksaan Mata    

 
Diskon Hemodialisa
•	 Hemodialisa	Single	USE	(Rawat	Jalan)
•	 Laboratorium	Screening	Awal	Hemodialisa	
(HbsAg,	Anti	HCV,	Anti	HIV)

•	 Laboratorium	Rutin	Hemodialisa	(DL,	Elektrolit,	
Ureum,	Creatinin)

DONOR
Sabtu, 23 November 2013, Pk. 08.30 – 12.00
Pendaftaran tutup Pk. 11.30
Auditorium	Lt.4,	RSMK	Cikarang
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SURABAYA

agenda Kegiatan

SPECIAL EVENT
I Love You ..... Mother
Minggu,	22	Desember	2013
Pemberian bingkisan menarik untuk ibu yang 
melahirkan

SEMINAR AWAM
Kupas Tuntas Tentang Kolesterol & Risikonya
Sabtu, 12 Oktober 2013, Pk. 09.30
Pembicara:	dr.	Andry	Sultana,	Sp.PD
Pemeriksaan kolesterol gratis
Auditorium	Lt.	VI	RSMK	Surabaya

Waspadai Keropos Tulang Sejak Dini
Minggu, 27 Oktober 2013, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Yenniastoeti
Senam & Pemeriksaan Keropos Tulang Gratis
Lobby RSMK Surabaya

Apakah Alergi Susu Sapi Bisa Berakibat Batuk 
Berulang?
Minggu, 10 November 2013, Pk. 09.30
Pembicara:	dr.	Landia	Setiawati,	Sp.A	(K)
Lobby RSMK Surabaya

Breastfeeding 911
Kerjasama dengan Tabloid Ayahbunda
Sabtu, 30 November 2013, Pk. 09.30
Pembicara:	Dr.	dr.	Amang	Surya,	SpOG	
Auditorium	Lt.	VI	RSMK	Surabaya

Membuat Kehamilan Menjadi Optimal
Minggu,	8	Desember	2013,	Pk.	09.00
Pembicara:	Dr.	dr.	Amang	Surya,	Sp.OG
Fasilitas:	Senam	Belly	Dance
Lobby RS. Mitra Keluarga Surabaya

HIV-Aids Bisa Dicegah & Diobati
Sabtu,	21	Desember	2013,	Pk.	09.30
Pembicara:	dr.	Erwin	Astha,	Sp.PD-KPTI
Auditorium	Lt.	VI	RSMK	Surabaya

PROMO
1 - 30 November 2013
Diskon 50% Pemeriksaan Bonedensitometer
* Syarat & ketentuan berlaku

DEPOK

SPECIAL EVENT
Roadshow Health Talk Komunitas Wanita
Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Serviks
Sabtu, 12 Oktober 2013, Pk. 10.00 - selesai
Pembicara:	dr.	Reza	Kamal,	Sp.OG
GPIB	Shalom,	Depok

Roadshow Health Talk Komunitas Wanita
Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Serviks
Minggu, 27 Oktober 2013, Pk. 10.00 - selesai
Pembicara: dr. Jolanda Refanya Labora, Sp.OG
Gereja	Katolik	St.	Paulus,	Depok

MCU Perusahaan Hotel Santika 
Kamis, 10 Oktober 2013
Hotel	Santika	Depok,	Jl.	Margonda	Raya	Kav.88,	
Depok	16423

SEMINAR AWAM
Pastikan Alergi Tidak Menghambat Potensi si 
Kecil
Sabtu, 19 Oktober 2013, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara: dr. Anita Kartika Sari, Sp.A
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Seminar Komunitas 
Masalah Penanggulangan Penyakit 
Hipertensi
Selasa, 29 Oktober 2013
Pembicara	:	dr.	Edwin	Simatupang,	Sp.PD
Hotel	Grand	Hyatt	(Room	Broom)

Tips Merencanakan Kehamilan Sehat
Sabtu, 9 November 2013, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara:	 •	dr.	Afra	Tangdialla,	Sp.OG
	 •	dr.	Laila	Hayati,	Sp.GK
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Seminar Komunitas
Pertolongan Pertama pada Serangan Jantung
Rabu, 13 November 2013, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara:	dr.	Wisnoe	Pribadi,	Sp.JP
Wisma	Bogor	Permai,	Bogor

SEMINAR ILMIAH
Current Approach in Diabetes and Coronary 
Heart Disease
Sabtu, 16 November 2013, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara:
•	dr.	M.	Arief	Setiawan,	Sp.PD
•	dr.	Bona	Dwiramajaya,	Sp.JP
•	dr.	Yahya	Berkahanto	Juwana,	Sp.JP,	FIHA,	PhD
•	dr.	H.	Hendro	Darmawan,	Sp.JP,	FIHA

IPB	International	Convention	Center,	Bogor

PRENATAL CLASS
Cantik Selama Kehamilan 
Sabtu, 23 November 2013, Pk. 11.00 - selesai
Pembicara: dr. Gayanti Germania, Sp.KK
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil dan Janin
Sabtu,	14	Desember	2013,	Pk.	11.00	-	selesai
Pembicara:	dr.	Laila	Hayati,	Sp.GK
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

SENAM 
Senam Diabetes Mellitus
Rabu & Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00

Senam Hamil & Hypnobirthing 
Sabtu, Pk. 10.00 - 11.00

PROMO
Promo Harga Khusus MCU
Paket	Wanita	&	Paket	Vaksinasi	Kanker	Serviks*
16 September - 16 November 2013
Poli	MCU,	RSMK	Depok
*Syarat & Ketentuan Berlaku  

DONOR
Share Your Love with Blood
Sabtu,	21	Desember	2013,	Pk.	09.00	-	12.00
PMI	Depok
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok
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BEKASI TIMUR

SEMINAR AWAM
Makanan Pendamping ASI
Sabtu, 26 Oktober 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Ardita	Puspitadewi,	Sp.A
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

Solusi Total Alergi untuk Si Kecil dengan 
Sinergi Nutrisi Tepat
Sabtu, 30 Nopember 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr.Riana Novy Evijanty, Sp.A
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

Kehamilan
Sabtu,	07	Desember	2013,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara: dr. Kusmaryati, Sp.OG
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

Penanganan Penyakit Jantung Tanpa Operasi
Sabtu,	14	Desember	2013	Pk.	08.00	-	12.00
Hotel	Situ	Buleud,	Purwakarta

TALK SHOW
Betis Indah Tanpa Varises
Kamis, 07 Nopember 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara:	dr.	Ruchika,	Sp.BTKV
Radio	Dakta	FM	107	Bekasi

PRENATAL CLASS
Super Mom
Sabtu, 05 Oktober 2013, Pk. 11.30 - 12.00
Pembicara:	Dra.	Destryna	N	Sahari,	MA
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

Perawatan Bayi dengan Metode Kangguru
Sabtu, 23 Nopember 2013, Pk. 11.30 - 12.00
Pembicara:	Kartika	Pratiwi,	Am.Keb
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

Kuning pada Bayi
Sabtu,	14	Desember	2013,	Pk.	11.30	-	12.00
Pembicara: dr. Riana Novy Evijanty, Sp.A
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

SENAM
Diabetes
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00
Lapangan Parkir RSMK Bekasi Timur

Stroke
Setiap Sabtu, Pk. 08.00 - 10.00
Auditorium RSMK Bekasi Timur

Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 11.30
Auditorium RSMK Bekasi Timur

PROMO
Promo Khusus Pemeriksaan Papsmear
01 Oktober s/d 30 Nopember 2013
Harga	mulai	dari	Rp.	159.000,-
Bagian	Medical	Check	Up	RSMK	Bekasi	Timur

Promo Treadmill
1-31	Desember	2013
Harga	khusus	Rp.	350.000,-
Bagian	Medical	Check	Up	RSMK	Bekasi	Timur

DONOR DARAH
Sabtu, 23 Nopember 2013, Pk. 08.00 – 12.00
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

LAIN-LAIN
Gathering Pasien DM
Implementasi Radiologi Intervensi pada 
Perawatan Kaki Luka DM
Sabtu, 23 Nopember 2013 Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara:
•	dr.	Samuel	Tandionugroho,	Sp.Rad	(Intervensi)

Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

Gathering Pasien & Keluarga Angio (MKHVC)
Sabtu-Minggu, 16-17 Nopember 2013 
Pasir Mukti – Puncak Bogor
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WARU TEGAL

agenda Kegiatan

SEMINAR AWAM 
Bagaimana Mengatasi Abortus & Abortus 
Berulang
Sabtu, 16 November 2013, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara:	dr.	Rachmad	Poedyo,	Sp.OG
Auditorium	Lt.	V	RSMK	Waru

Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak
Sabtu, 30 November 2013, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara:	dr.	PrastiyaIndra	G,	SpA&	dr.	I	Putu	Alit
Auditorium	Lt.	V	RSMK	Waru

Penyakit Kusta
Sabtu, 14	Desember	2013, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara:	dr.	Dewi	Rosalina,	Sp.KK
Auditorium	Lt.	V	RSMK	Waru

Mengenal Tuberkulosis (TB) Lebih Dekat
Sabtu, 28	Desember	2013, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara: dr. TutikKusmiati, Sp.P
Auditorium	Lt.	V	RSMK	Waru

WORKSHOP
Bobat Fisioterapi
Sabtu & Minggu
14 September s/d 06 Oktober 2013
Pk. 08.00 s/d 16.00
Auditorium	Lt.	V	RSMK	Waru

Medical Check Up Karyawan BTMU BRI
28 September & 05 Oktober  2013
Pk. 08.00 - selesai
Ruang	MCU	Lt.1	RSMK	Waru

SENAM
Senam Hamil
Sabtu & Minggu, Pk. 10.00 s/d 12.00
Pembicara:	Bidan	Ahli,	Ahli	Gizi,	dr.	Spesialis
Auditorium	Lt.	V	RSMK	Waru

Senam Nifas
Minggu, Pk. 15.00
Pembicara:	Bidan	Ahli,	Ahli	Gizi,	dr.	Spesialis
Auditorium	Lt.	V	RSMK	Waru

SPECIAL EVENT
PG Asyifa Tegal
Hospital Tour
Rabu, 23 Oktober 2013, Pk. 07.30 - selesai
Poli	Rawat	Jalan	RSMK	Tegal

TK PIUS Tegal
Hospital Tour
Kamis, 24 Oktober 2013, Pk. 07.30 – selesai

Sunatan Massal
Bulan	Desember

SEMINAR AWAM
Kehamilan Tanpa Rasa Nyeri
Sabtu, 23 November 2013, Pk. 09.00 – selesai
Pembicara:	 •	dr.	Lisdayanti	Sp.OG
	 •	dr.	Edwin	Rusli,	Sp.An	
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Fasilitas:	snack,	lunch,	Seminar	Kit,Doorprise

SEMINAR ILMIAH
Seminar IDI
Management of Pediatric Surgery
Kamis, 17 Oktober 2013, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara:	 •	dr.	Ruankha	Bilommi,	Sp.BA
	 •	dr.	Felix,	Sp.A
Ruang	Cancer	Lt.	1	Karlita	Hotel
Akreditisi	IDI

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

SENAM
Senam Boyok
Sabtu, Pk. 08.00 - selesai
Pembicara: Tim Fisioterapis RSMK Tegal
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Minggu Pertama dan Ketiga Tiap Bulan

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - selesai
Pembicara: Bidan Linda
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Gratis Free Milk dari prenagen

Senam Diabet
Minggu,	08	Desember	2013,	Pk.	06.00	-	selesai
Halaman	Parkir	Belakang	RSMK	Tegal

PROMO
Discount 10 - 30 %
Pemeriksaan Laboratorium
•	 Kolesterol Total
•	 LDL
•	 HDL
•	 Trigliserida
•	 SGOT
•	 SGPT
•	 Asam Urat

CIBUBUR

SPECIAL EVENT
Bakti Sosial 25 Tahun RS Mitra Keluarga
Minggu, 17 November 2013, Pk. 08.00 - 14.00
Kecamatan Jati Sampurna

MCU Perusahaan PT Trakindo Utama
Kamis, 17 Oktober 2013, Pk. 09.00 - 16.00
PT	Trakindo	Utama	Cileungsi	Training	Center

Dongeng Anak & Atraksi Sulap
Sabtu,	14	Desember	2013,	Pk.	09.00	-	12.00
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

SEMINAR AWAM
Masalah Osteoporosis Pada Stroke
Sabtu, 30 November 2013, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara:	 •	dr.	Ita	Kartika,	Sp.KFR
	 •	dr.	Deasy	Erika,	Sp.KFR
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

PRENATAL CLASS
Mengatasi Stres Pre & Pasca Persalinan
Sabtu, 5 Oktober 2013, Pk. 11.00 - 12.00
Pembicara: Anastasia Sri Maryatmi, M.Psi
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

PROMO
Papsmear & Vaksin Kanker Serviks
1	s/d	31	Desember	2013

DONOR DARAH
Sabtu, 12 Oktober 2013, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

LAIN-LAIN
Open Table & Pemeriksaan Tulang Gratis
Jumat, 1 November 2013, Pk. 08.00 - 16.00
Sekolah	Kristen	Ketapang,	Cibubur

Health Talk “Waspadai Kadar Kolesterol Anda”
Sabtu, 2 November 2013, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Annisa	Maloveny,	Sp.PD
Sekolah	Kristen	Ketapang,	Cibubur

Health Talk
“Tips Atasi Serangan Jantung Mendadak Saat 
Bekerja”
Kamis, 14 November 2013, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Joeristanti S, Sp.JP
PT	Perfetti	Van	Melle,	Cibinong
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 Edisi 10 - September 2013

Kilas Beritak

Sebagai agenda rutin, 
Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) 

Bekasi Barat kali ini 
mengadakan Seminar 
Awam dengan judul 
“Pencegahan dan Deteksi 
Terkini Kerapuhan Tulang 
(Osteoporosis)”. Seminar 
tersebut menghadirkan 
dua pembicara handal, 
dr. Tito.S, Sp.B, Sp.OT-
FICS dan dr. Eni Nuryani, 

Sp.KFR. Seminar awam yang 
diadakan pada Sabtu, 21 September 2013, di auditorium lantai 6 itu, salah 
satu materinya membahas mengenai gejala-gejala osteoporosis yang 
menyerang kaum wanita berusia 50 tahun ke atas. 

Menurut dr. Tito, pada pascamenopause, pengeroposan tulang sedikit 
lebih besar daripada pembentukannya. Oleh karena itulah terjadi osteopo-
rosis. “Namun, diagnosa osteoporosis bisa ditegakkan melalui pemeriksaan 
dengan menggunakan alat bondensitometri yang telah kita miliki,” kata 
dokter spesialis bedah tulang di RS. Mitra Keluarga Bekasi ini.

Mengenai pengobatannya, timpal dr. Eny Nuryani, Sp.KFR, selain 
dengan mengkonsumsi kalsium dan vitamin D, diperlukan juga olah-
raga secara teratur, dan mencegah jangan sampai terjatuh. “Selain itu, 
dianjurkan untuk mengikuti rehabilitasi. Misal, mengikuti kegiatan senam 
osteoporosis yang juga rutin dilakukan di RS. Mitra Keluarga Bekasi Barat,” 
paparnya.

Mengingat topiknya yang cukup menarik, tak heran jika peserta 
yang semula ditargetkan hanya 75 orang, ternyata membengkak menjadi 
94 orang. Tentu saja, sebagian besar peserta adalah mereka yang telah 
berusia lanjut. Selain memperoleh ilmu, tampak 9 orang peserta yang 
beruntung dan berhasil membawa pulang paket hadiah doorprize. 

BEKASI BARAT BEKASI TIMUR
Seminar Awam
Pencegahan dan Deteksi Terkini 
Kerapuhan Tulang (Osteoporosis)

Kamis, 11 Juli 2013 RS Mitra 
Keluarga (RSMK) Bekasi 
Timur memperingati puncak 

perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) 
yang ke-9. Acara yang digelar di 
ruang tunggu poliklinik spesialis ini 
diawali dengan sambutan direktur 
RSMK Bekasi Timur dr. Arina Yuli 
Roswiyati, MS, dilanjutkan dengan 
pembacaan doa dan prosesi pemo-
tongan kue Ultah. 

Perayaan hari jadi yang ke-9 
ini merupakan wujud rasa syukur 
atas pelayanan RSMK Bekasi 
Timur, yang dari waktu ke waktu 
mampu meningkatkan kepercayaan 
masyarakat, perusahaan, maupun 
pihak asuransi rekanan. Hal itu 
terlihat dari meningkatnya jumlah 
pasien, baik rawat jalan maupun 
rawat inap, maupun layanan ung-
gulan lain yang ada di RSMK Bekasi 
Timur.

Salah satu rangkaian dari 
pe rayaan HUT ke-9 RSMK Bekasi 
Timur yang berlangsung selama 
bulan Juli itu, diantaranya adalah  
gelaran lomba Hand Hygiene 
Dance Competition. Acara ini ber-
langsung meriah dengan peserta 
lomba yang terdiri karyawan dan 
karyawati  RSMK Bekasi Timur. 

Selain itu, diadakan juga 
Lomba Menggambar dan Mewar-
nai pada Sabtu, 20 Juli 2013, untuk 

Konsisten Meningkatkan
Kepercayaan Masyarakat

Ultah ke-9

kategori usia 6-12 tahun, dan 
lomba mewarnai dengan kategori 
usia 4-5 tahun. Di sela-sela acara 
lomba menggambar dan mewarnai, 
berlangsung talkshow, “ Mengatasi 
Obesitas pada Anak” yang meng-
hadirkan pembicara dr. Ardita 
Puspitadewi, Sp.A.

Dengan visi “Menjadi RS yang 
memberikan pelayanan ke sehat-
an terbaik dan penuh kasih 
sayang kepada pasien, serta 
keluarga”, RSMK Bekasi berharap 
dapat terus memberikan pelayan-
an yang optimal bagi seluruh 
masyarakat, khususnya masyarakat 
Bekasi dan sekitarnya. 
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Ada yang berbeda pada hari Minggu, 29 September 2013, di Rumah 
Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Surabaya. Bagaimana tidak. Hari itu 
berlangsung acara gathering yang menggunakan istilah, “Gradua-

tion Program for Premature Babies with Respiratory Distress Syndrome”. 

Ya, acara yang terselenggara atas hasil kerjasama dengan PT Abbott 
Indonesia itu memang sengaja mengundang semua bayi-bayi yang terlahir 
prematur di RSMK Surabaya, khususnya yang menggunakan Survanta, 
selama masa perawatan.

Gathering RDS
SURABAYA

WARU

“Semua bayi yang lahir sebelum usia 
kehamilan 37 minggu, dikategorikan 
sebagai bayi prematur. Perkemba-
ngannya di dalam rahim yang belum 
sempurna, membuat bayi prematur 
rentan mengalami berbagai masalah 
kesehatan, antara lain gangguan 
pernafasan. Respiratory Distress 
Syndrom (RDS), terjadi pada bayi 
prematur atau kurang bulan, karena 
kurangnya produksi surfaktan”

Hari Sabtu, 07 September 2013, Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
Waru mengadakan Seminar Awam bertajuk, “Folic Acid For Healthy 
Baby”. Acara yang menghadirkan pembicara dr. Rachmad Poedyo 

Armanto, Sp.OG itu, dihadiri sekitar 70 peserta, yang sebagian besar para 
ibu yang sedang hamil. 

Selain menyajikan topik yang cukup menarik, seminar awam yang 
ditujukan sebagai program edukasi sekaligus pengetahuan tambahan bagi 
masyarakat ini tampak meriah saat memasuki acara lanjutan, Senam Bal-
lydance, bersama instruktur yang terlatih. 

Lebih dari itu, sesi tanya jawab pun riuh dengan derasnya pertanyaan 
peserta. Apalagi, akhir acara ditutup dengan pembagian aneka doorprize 
yang juga tidak kalah menarik. 

Seminar Awam

Folic Acid for Healthy Baby 
& Ballydance

Berdiri dari kiri: Wahyu Pramana, Bp. Irwan dari PT. Abbott, Clarence Jonathan, Aqillah, Miyuki Kageyama
Duduk dari kiri: Lutfi, dr. M. Connie Untario. Sp.A(K), M. Saniy Rizqi. Jessica Aprillia, dr. Darma Yudh, Sp.A, Annabelle Roy, 
dr. Dina Angelika. Sp.A , dr. Denny Sujatno. Sp.A

Reuni Para Bayi Prematur atau Kurang Bulan

Alhasil, ibarat acara reuni antara dokter spesialis anak, dokter 
anesthesi, perawat NICU, dan para pasien beserta keluarganya, dimana 
mereka semua tampak berbahagia, karena dapat bertemu kembali dengan 
anak-anak yang terlahir dengan berat badan kurang, namun telah tumbuh 
sehat, cerdas dan ceria. Sementara, anak-anak dihibur dengan hadirnya 
penampilan karakter Shaun the Sheep, sang domba cerdas yang membuat 
acara menjadi semakin meriah. 
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TEGAL

Dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampi-
lan bidan di Kota Tegal dan 

sekitarnya, Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Tegal mengada-
kan seminar IBI pada Sabtu, 14 
September 2013, di Hotel Karlita, 
Tegal. Seminar dengan tema “IVA-
SCREENING KANKER MULUT 
LEHER RAHIM & DETEKSI DINI 
KEGAWATAN NEONATUS DAN 
KAPAN MERUJUKNYA” itu, men-
jaring sebanyak 320 bidan peserta 
yang berasal dari Kota Tegal dan 
sekitarnya, termasuk Brebes, Bu-
miayu, dan Pemalang.

Acara yang dimulai pukul 10.00 
WIB tersebut menghadirkan 2 
pembicara yang merupakan dokter 
spesialis anak dan dokter spesialis 
kebidanan dan kandungan fulltimer 
di RSMK Tegal, dr. Lisdayanti, Sp.OG 
dan dr. Felix Candra Sutanto, Sp.A.

 

Seminar IBI

Pembekalan Bidan di Wilayah Tegal dan Sekitarnya

Sabtu, 5 Oktober 2013, Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Kelapa 
Gading, resmi membuka kegiatan prenatal class (kelas prenatal), yang 
diikuti dengan sangat antusias oleh peserta yang terdiri dari 10 orang 

ibu hamil.  Kelas prenatal merupakan kelas bagi ibu hamil, terutama yang 
usia kehamilannya sudah  memasuki 30 minggu, atau sesuai rekomendasi 
Dokter Spesialis Kebidanan. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan calon ibu agar siap 
menjalani proses kehamilan, persalinan dan pascapersalinan, agar lebih 
mengerti dan siap mental untuk menyambut  kehadiran sang buah hati. 
Kelas prenatal yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 11.00-12.00 itu 

KELAPA GADING
Dipandu Instruktur Profesional
Prenatal Class

umumnya membahas topik-topik menarik seputar kehamilan, mulai dari 
nutrisi ibu hamil, persalinan, nifas, ASI, hingga pemeriksaan dan perawatan 
bayi baru lahir.

Kegiatan yang diawali dengan senam hamil ini dilanjutkan dengan 
diskusi dan berbagi pengalaman seputar kehamilan dengan topik prenatal 
yang berbeda pada setiap minggunya. Untuk alasan kenyamanan, peserta 
kelas prenatal dibatasi maksimal hanya 12 orang. Bahkan, untuk menun-
jang efektifitas kelas prenatal, kegiatan ini dilengkapi dengan beragam 
fasilitas penunjang seperti instruktur senam profesional, kaos, matras, 
musik, snack, hand out materi kelas prenatal dan ruang yang nyaman. 

Mengawali acara dr. Lisda-
yanti, Sp.OG, membawakan materi 
mengenai IVA-Screening Kanker 
Mulut leher Rahim. Dokter Lisda-
yanti mengulas mengenai seputar 
pemeriksaan IVA, apa dan bagaima-
na pemeriksaan IVA dilakukan. Pada 
kesempatan itu, ia juga menjelas-
kan kegunaan dan fungsi tes IVA 
untuk mendeteksi adanya kanker 
pada mulut dan leher rahim.

Presentasi kedua diisi oleh dr. 

Felix, Sp.A yang mengangkat tema 
mengenai Deteksi Dini Kegawatan 
Neonatus dan Kapan Merujuknya. 
Dokter Felix mengulas mengenai 
bagaimana cara mengenali tanda-
tanda atau ciri-ciri bayi baru lahir 
yang memiliki risiko tinggi, hingga 
kapan harus membawanya untuk 
memperoleh pertolongan segera.

Sesi ketiga dilanjutkan dr. 
Damar, selaku moderator yang 
membuka sesi tanya jawab. Namun, 
mengingat keterbatasan waktu, sesi 
tersebut terpaksa dibatasi hanya 
untuk menjawab 8 pertanyaan saja. 
Selanjutnya, acara ditutup dengan 
makan siang bersama dan pemba-
gian doorprize. 
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CIBUBUR CIKARANG

DEPOK

Dalam rangka ikut memeriah-
kan Acara Family Gathering 
PT Toyota Motor Manufac-

turing Indonesia, Rumah Sakit 
Mitra Keluarga (RSMK) Cibubur, 
menyelenggarakan Pameran (stand 
booth) Fasilitas dan Pelayanan 
yang merupakan hasil kerjasama 
antara RSMK Cibubur dengan PT 
A.J. Manulife Indonesia.

Acara ini diselenggarakan pada 
hari Minggu, 29 September 2013, 
di Bumi Perkemahan Cibubur. Pada 
pameran ini RSMK Cibubur juga 
menyediakan Pemeriksaan Gratis, 
berupa pemeriksaan gula darah 
sewaktu, tensi darah, konsultasi 
dokter umum, hingga membagikan 
beragam souvenir menarik. 

Selain pemeriksaan gratis, 
stand booth RSMK Cibubur juga 
menyediakan games (dart board) 
untuk anak-anak yang menjanjikan 
berbagai hadiah menarik. Per-
mainan ini ternyata sangat menarik 
perhatian pengunjung, sehingga 
banyak orang tua yang mengajak 

Games dan Pemeriksaan Gratis 
di Stan Booth RSMK Cibubur

Family Gathering

Sabtu, 27 Juli 2013 RS Mitra Keluarga Cikarang menggelar acara Do-
ngeng Anak dan Sulap, di ruang Auditorium lt. 4. Acara dengan tema 
Aku Anak Sehat  yang diselenggarakan mulai pukul 09.00 – 11.00 

itu,  ditujukan khusus untuk peserta anak dengan kategori usia 2 hingga 7 
tahun.  

Tak kurang dari 90 anak hadir untuk mengikuti acara tersebut. Ke-
giatan mengasikkan mendengar kisah-kisah dongeng dan sulap itu juga 
berisi pesan agar anak lebih mengenal apa yang disebut pola hidup sehat. 

Melalui kegiatan seperti ini, para orangtua yang ikut mengantarkan 
anak-anaknya, diharapkan akan lebih mamahami pentingnya pola hidup 
sehat. Mampu menerapkannya, sehingga akan terciptalah anak-anak yang 
sehat. 

Sosialisasi Pola Hidup Sehat
Dongeng Anak dan Sulap

Kepedulian terhadap kesehatan wanita, mendorong Rumah Sakit 
Mitra Keluarga (RSMK) Depok, untuk mengadakan Roadshow Health 
Talk untuk Komunitas Wanita. Pada tahap awal, Health Talk ini 

diselenggarakan di Komunitas Persekutuan Wanita, Gereja di Kota Depok. 
Salah satunya, di Gereja Pentakosta, Jl. Melati No. 8 Depok, pada 14 Sep-
tember 2013. Acara yang menghadirkan dr. Alexy Oktoman, Sp.OG sebagai 
pembicara itu, mengangkat tema, “Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker 
Serviks”. 

Komunitas Wanita

Roadshow Health Talk 

“Pencegahan dan Deteksi Dini 
Kanker Serviks”

anak–anaknya singgah ke stand 
booth RSMK Cibubur, untuk seka-
dar menjajal games yang disiapkan 
dan mencoba merebut beragam 
hadiah, sebagai persembahan dari 
RSMK Cibubur yang juga mem-
peroleh dukungan dari PT. One Med 
Health Care. 

Yang menarik, acara ini tidak hanya dihadiri oleh kaum wanita, tetapi 
juga para pria dan penduduk sekitar Depok yang ingin mengetahui bahaya 
kanker serviks dan pencegahannya. Roadshow Health Talk ini ditujukan 
untuk menanamkan kepedulian dan pengetahuan mengenai kanker serviks 
yang banyak dialami oleh kaum wanita. Dalam acara ini, juga dibagikan 
Voucher Harga Khusus Health Screening Kesehatan Wanita dan Paket 
Vaksinasi Kanker Serviks.  

Pada kesempatan berikutnya, roadshow ini dilaksanakan di Depok, 
seperti GPIB Shalom, pada 12 Oktober 2013, Gereja Katolik St. Paulus, pada 
27 Oktober 2013, dan GKI Depok. 
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Kamis, 25 Juli 2013, RS Mitra 
Kemayoran mengadakan 
Simposium Kesehatan 

yang mengangkat tema sangat 
menarik, terutama bagi kaum 
wanita. Bagaimana tidak, ceramah 
ke sehatan bertajuk “Waspadai 
Kanker Payudara dan Kanker 
Serviks” di gedung Martina 
Berto Tbk, itu ditujukan sebagai 
pembekalan mengenai pentingnya 
memeriksakan diri, dan melakukan 
deteksi dini terhadap risiko terkena 

Waspadai
Kanker Payudara 
dan Kanker Serviks

Simposium Kesehatan

KEMAYORAN

penyakit kanker yang memiliki 
rating tertinggi di dunia. Pertama 
adalah kanker payudara, dan kedua 
adalah kanker serviks. 

Tak heran, ceramah kesehatan 
yang dihadiri ibu Martha Tilaar, se-
laku owner dari Manajemen Martha 
Tilaar, yang diramaikan oleh lebih 
dari 100 peserta itu tampak antu-
sias mengikuti jalannya simposium 
tersebut. Apalagi, kedua pembi-
cara, yaitu dr. Ekarini Aryasatiani, 

Sp.OG(K) dan dr. Alfiah Amiruddin, 
MD, MS, mampu membawakan 
materi ceramah dengan cara yang 
sangat informatif dan edukatif, 
mulai dari tanda-tanda awal 
(gejala), risiko, hingga penanganan 
yang bisa dilakukan pada wanita 
yang terkena kanker serviks dan 
kanker payudara.

Satu bulan sebelumnya, persis-
nya pada Jumat 14 Juni 2013, RS 
Mitra Kemayoran juga menggelar 
simposium kesehatan dengan topik 

serupa, “Kenali dan Perangi Kan-
ker Pada Wanita (Kanker Serviks 
dan Payudara)” di Hotel Karlita 
International, Tegal, Jawa Tengah. 
Bedanya, kali ini dr. Alfiah Amirud-
din, MD, MS, selaku pembicara 
dari RS Mitra Kemayoran, Jakarta, 
didampingi dr. Lisdayanti, Sp.OG., 
selaku pembicara tuan rumah yang 
mewakili RSMK Tegal. Ceramah 
kesehatan tersebut dihadiri sekitar 
400 peserta, yang merupakan ma-
syarakat kota Tegal dan sekitarnya. 
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jadwal praktik poliklinik

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. Felix Prabowo Salim, Sp.PD
Senin, Rabu & Kamis:
09.00-14.00 & 17.00-21.00
Selasa & Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-13.00

dr. Francisca Wibowo, Sp.PD
Senin, Rabu & Sabtu: 08.00-14.00
Selasa, Kamis & Jumat:
08.00-14.00 & 17.00-20.00

dr. Iskandar, Sp.PD
Senin - Jumat:
09.00-14.30 & 18.00-20.30
Sabtu: 09.00-14.30

dr. Hendradinata Kosala, Sp.PD
Senin & Rabu: 17.00-20.00
Jumat: 09.00-13.00
Sabtu: 17.00-20.00

dr. Adi Surya Komala, Sp.PD
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-14.00
Selasa, Kamis & Sabtu:
08.00-14.00 & 16.00-21.00

DARAH & KANKER

dr. Chospiadi Irawan, Sp.PD, KHOM
Senin & Kamis: 19.45-selesai

DIABETES & ENDOKRIN

dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, 
KEMD, PhD
Senin: 16.00-18.00
Selasa & Kamis: 19.00-21.00
Jumat: 16.00-18.30
Sabtu: 12.00-14.00

GASTROENTERO – HEPATOLOGI

DR. dr. H. Murdani Abdullah , Sp.PD, 
KGEH
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00

dr. Indra Marki, Sp.PD, KGEH
Senin - Jumat: 18.00-21.00

GINJAL & HIPERTENSI

dr. Djoko Wibisono, Sp.PD, KGH
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00

HATI

dr. Franciscus Xaverius Pridady, 
Sp.PD, KGEH
Senin – Jumat: 08.00-10.00
Sabtu: Perjanjian

PENYAKIT TROPIS & INFEKSI

DR. dr. Leonard Nainggolan, Sp.PD 
KPTI
Selasa & Jumat: 17.00-20.00

BEDAH UROLOGI

dr. Miftahul Alam, Sp.BU
Senin: 10.00-13.00 & 19.00-21.00
Selasa: 11.00-13.00 & 19.00-21.00
Rabu & Jumat:
09.00-11.00 & 19.00-21.00
Kamis: 09.00-13.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 09.00-13.00

dr. Med. S. Halim, Sp.BU
Senin - Jumat: 17.00-19.00
Sabtu: Perjanjian

RSMK
KELAPA
GADING

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. Aryanto Suwondo, Sp.PD
Selasa & Kamis: 09.00-12.00

dr. Etty Aminah, Sp.PD
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 15.00-17.00
Selasa & Kamis: 16.00-19.00 

dr. Sugiarto,Sp.PD
Senin: - Jumat:
09.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00 

dr. Herman Wihandojo, Sp.PD
Senin - Jumat: 10.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 10.00-14.00 

dr. Petrus Fr. C Tan, Sp.PD
Senin - Kamis: 10.00-14.00 & 18.00-21.00
Jum’at & Sabtu: 10.00-14.00 

dr. Kunkun Achmad M, Sp.PD
Senin & Sabtu: 10.00-13.00 & 18.00-21.00
Selasa & Kamis:
08.00-13.00 & 18.00-21.00
Rabu: 10.00-16.00
Jum’at: 08.00-13.00

BEDAH UROLOGI

dr. Entjeng Hidayat, Sp.U
Senin, Rabu & Jumat:
10.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa & Kamis: 10.00-16.00
Sabtu: 10.00-14.00 

dr. Lukman Hakim, Sp.U
Selasa & Kamis: 18.00-20.00

RSMK
BEKASI

RSMK
DEPOK

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. M. Arief Setiawan, Sp.PD
Senin & Selasa: 08.00-13.30 & 18.30-20.30
Rabu: 08.00-13.30
Kamis & Jumat:
08.00-13.00 & 18.30-20.30
Sabtu: 08.00-13.00 

dr. Edwin Simatupang, Sp.PD
Senin, Selasa & Kamis:
09.00-14.00 & 18.00-20.00
Rabu: 18.00-20.00
Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 18.30-20.00 

dr. Indah Gianawati, Sp.PD
Senin, Rabu & Kamis:
09.00-14.00 & 17.00- 20.00
Selasa, Jumat & Sabtu: 09.00-14.00 

dr. Andry Surandy, Sp.PD
Senin & Kamis: 09.00-14.00
Selasa, Rabu, Jumat & Sabtu:
09.00-14.00 & 19.00-21.00

BEDAH UROLOGI

dr. Y. Soni, Sp.U
Senin: 18.00-20.00
Rabu & Jumat: 16.00-19.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. Hyhot Mausar, Sp.PD
Senin & Sabtu: 09.30-13.00
Selasa, Kamis & Jumat:
09.30-13.00 & 17.00-20.00
Rabu: 09.30-13.00

dr. Nenny Agustanti, Sp.PD
Kamis: 17.00-20.00
Jumat & Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-20.00

dr. Shiella Gunawan, Sp.PD
Senin & Rabu: 09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa, Kamis & Jumat: 09.00-14.00

BEDAH UROLOGI

dr. Budi SH Gultom, Sp.B
Senin & Kamis: 10.00-12.00 & 17.00-19.00
Selasa, Rabu & Jumat:
10.00-12.00 & 13.00-15.00
Sabtu: 13.00-15.00

RSMK
CIKARANG

dr. Adimas Tjindarbumi, Sp.B
Selasa, Rabu & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-12.00

*Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini.
*Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com
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RS MITRA
KEMAYORAN

RSMK
CIBUBUR

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. Candra Wibowo, Sp.PD
Senin: 18.00–21.00
Selasa – Sabtu: 17.00–21.00

dr. Otek Hermanto, Sp.PD
Senin – Jumat:
08.00-12.00 & 16.00-19.00

dr. Taswin Prawira, Sp.PD
Senin – Jumat: 10.00-14.00

dr. med. Tedi E.S. Hutomo, Sp.PD
Senin – Sabtu: 09.00-13.00
Senin – Jumat: 17.00–20.00

dr. Sidharta Salim, Sp.PD
Senin – Jumat:
10.00-14.00 & 19.00-22.00

Prof. DR. Dr. David, Sp.PD
Senin: 16.00-20.30
Sabtu: 08.00-14.00

GASTROENTERO – HEPATOLOGI

dr. Robert Tedjasaputra, Sp.PD, KGEH
Senin: 19.00–21.00
Selasa, Kamis & Jumat: 19.00- 20.30
Sabtu: 18.00-19.00

DIABETES & ENDOKRIN

dr.F.Eliana Taufik, Sp.PD, KEMD
Senin & Jumat:
08.00–12.00 & 17.00-20.00
Selasa – Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 18.00-12.00 & 15.00-19.00

GINJAL & HIPERTENSI

Prof. DR. dr. Endang S, Sp.PD, KGEH*
Senin & Rabu: 20.00-21.00

HEMATOLOGI

dr. Shufrie Efendy, Sp.PD, KHOM*
Selasa & Sabtu: 18.00–20.00

IMUNOLOGI

dr. Nanang Sukmana, Sp.PD, KAI
Senin & Rabu: 16.30–21.00

BEDAH UROLOGI

dr. M. Putra, Sp.U
Senin – Minggu: 08.00-10.00

dr. M. Alam, Sp.U
Senin, Selasa & Kamis: 14.00-16.00
Rabu: 12.00-16.00
Jumat & Sabtu: 14.00-15.00

dr. med. S. Halim, Sp.U
Senin – Sabtu: 10.00-14.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. F. Andy Kasim, Sp.PD
Senin - Sabtu:
08.00-14.00 & 17.00-20.00

dr. Okki Ramadian, Sp.PD
Senin - Kamis:
08.00-14.00 & 17.00-21.00
Jumat: 08.00-11.30 & 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Taufiq MD, Sp.PD
Selasa, Jumat & Sabtu: 18.00-20.00

dr. Annisa Maloveny, Sp.PD
Senin & Rabu: 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 18.00-20.00

dr. Yosephine Yossy, Sp.PD
Senin, Rabu - Sabtu: 16.00-20.00

dr. Ni Made Hustrini, Sp.PD
Senin & Kamis: 18.00-21.00

BEDAH UROLOGI

dr. Y. Soni, Sp.U
Senin: 15.00-17.00
Selasa & Kamis: 16.00-19.00
Sabtu: 09.00-11.00
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jadwal praktik poliklinik

RSMK
BEKASI
TIMUR

RSMK
WARU

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. Adang Sabarudin, Sp.PD
Senin – Rabu & Jumat:
10.00-13.00 & 17.30-20.00
Kamis & Sabtu: 10.00-13.00 

dr. David Kristanto, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu:
10.30-13.00 & 16.00-19.00
Rabu & Jumat: 10.30-13.00 

dr. Tri Sutowo, Sp.PD
Senin: 09.00-14.00 & 17.00-20.30
Selasa & Sabtu: 09.00-14.00
Rabu - Jumat: 09.00-14.00 & 18.00-20.30

DIABETES & ENDOKRIN

dr. Olly Renaldi, Sp.PD, K-EMD
Senin: 08.00-10.30 & 17.00-20.00
Selasa - Kamis: 08.00-10.30 & 16.00-19.00
Jumat: 08.00-10.30
Sabtu: 08.00-11.30

BEDAH UROLOGI

dr. Lukman Hakim, Sp.U
Senin, Rabu & Jumat:
09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis:
09.00-14.00 & 16.00-18.00
Sabtu: 09.00-12.00

RSMK
SURABAYA

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. Andry Sultana, Sp.PD
Senin: 09.00-13.00
Selasa: 09.00-18.30
Rabu & Jumat: 09.00-13.00 & 18.00-21.00
Kamis: 09.00-13.00 & 16.00-18.30
Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-20.00
Minggu: 14.00-17.00 

dr. Boedi Tedjodihardjo, Sp.PD
Senin - Sabtu: 09.00-13.00 & 19.00-21.00
Minggu: 10.00-12.00 

dr. Dewanto Tedjopranoto, Sp.PD
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.00 

dr. Hendro Gunawan, Sp.PD
Senin - Sabtu: 10.30-13.00 

dr. Hermina Novida, Sp.PD
Jumat: 15.00-17.00 

dr. Sony Sujatno, Sp.PD
Senin, Selasa & Kamis: 17.30-21.00
Minggu: 18.00-20.00 

dr. Elizabeth Haryanti, Sp.PD
Senin – Rabu, Jumat & Sabtu: 16.30-18.30
Minggu:	09.00-13.00	(Minggu	ke-1	&	3)

HEMATO ONKOLOGI MEDICAL

Dr. dr. S. Ugroseno, Sp.PD-KHOM
Selasa & Kamis: 19.00-20.00

GASTROENTERO – HEPATOLOGI

dr. Hery Purbayu, Sp.PD-KGEH
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 15.00-17.00

GINJAL & HIPERTENSI

dr. Chandra IM, Sp.PD-KGH
Selasa: 19.00-21.00
Kamis: 14.00-17.00

PENYAKIT TROPIS & INFEKSI

dr. Erwin Astha, Sp.PD-KPTI
Selasa & Jumat: 15.00-17.00

BEDAH UROLOGI

dr. Aryo Sakso B, Sp.U
Selasa & Jumat: 19.00-20.30

Prof. Dr. dr. Doddy M. Soebadi, Sp.U (K)
Rabu: 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-10.00

DR. dr. Wahjoe Djatisoesanto, Sp.U (K)
Senin & Kamis: 18.00-20.00
Jumat: 14.00-16.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Sony Sujatno, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu:
08.30-13.00
Rabu: 08.30 -15.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Johanes V. Lusida, Sp.PD
Selasa ,Kamis & Sabtu: 16.00-18.00

dr. Purwati, Sp.PD
Senin, Selasa & Kamis: 19.30-20.30

dr. Gatot Sugiharto, Sp.PD
Senin - Rabu: 08.00-11.00 & 17.30-21.00
Kamis: 08.00-12.30 & 17.30-21.00
Jumat: 17.30-21.00
Sabtu: Perjanjian

dr. Ester Karuniawati, Sp.PD
Senin: 18.30-21.00
Selasa & Kamis :10.00-18.00
Rabu: 16.00-20.00
Jumat: 10.00-17.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Hermina Novida, Sp.PD
Kamis & Jumat: 19.00-21.00

dr. Widodo, Sp.PD-KGH
Senin & Rabu: 17.00-19.00

dr. Prettysun, AM ,Sp.PD
Senin & Rabu:11.00 – 14.00
Minggu: 16.00 – 18.00

BEDAH UROLOGI
dr. Ariyo Sakso B, Sp.U
Senin & Kamis: 19.00-21.00
Sabtu: 11.00-13.00 

dr. Bobby Hery Y, Sp.U
Senin – Jumat : 09.00 – 12.00
Rabu : 19.30 – 21.00
Jumat :17.30 – 19.00  

dr.  Ayodhia Soebadi, Sp.U
Selasa: 17.00-19.00
Kamis: 13.00-15.00

RSMK
TEGAL

PENYAKIT DALAM

dr. Harmadji, Sp.PD 
Jumat: 12.30 - 13.30

dr. Sunarto, Sp.PD
Senin & Rabu: 15.00 - 16.00

dr. Said Baraba, Sp.PD
Senin - Kamis: 12.00 - 13.00

dr. Daru Jaka, Sp.PD
Senin - Sabtu:
08.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

dr. Nurmilawati, Sp.PD
by. appointment

UROLOGI

dr. Zulfikar Ali, Sp.U
Senin & Selasa: 13.00 - 15.00

*Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini.
*Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com
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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
 TI

M
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
O

RA
N

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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