
Life Love
Laughter

15
2015

the Silence Desease
Antisipasi pada

Korporasi
Rebranding
Mitra Keluarga

Majalah Keluarga Anda

Line Dance
Dansa Pencegah

Osteoporosis
Osteoporosis



life.love.laughter.

Promo s/d 31 
Desember 2015

life.love.
laughter.

Paket 
Harga 
Khusus 
Medical 
Check Up

Dear team MCU,
Saya sangat senang melakukan medical check up rutin di Mitra 

Keluarga Waru. Petugas administrasi selalu ramah menyambut 
saya, perawat MCU dengan telaten menemani saya melakukan tiap 
pemeriksaan. Petugas laboratorium juga membuat saya nyaman 
selama proses pengambilan darah. Terima kasih team MCU.

Salam,
Rani

1. MCU Emerald (Deteksi Dini Kanker) Rp. 500.000,- 
Pemeriksaan:
•	Pap Smear + Alkes
•	Pemeriksaan Obsgyn
•	USG Mamae

 
2. MCU Platinum (Deteksi Dini Penyakit Jantung) Rp. 900.000,- 

Pemeriksaan:
•	Laboratorium
•	Konsultasi dengan Dokter spesialis Jantung
•	Treadmil
•	Thorax Photo

 
3. MCU Platinum (Deteksi Dini Penyakit Jantung) Rp. 1.100.000,- 

Pemeriksaan:
•	Laboratorium
•	Konsultasi dengan Dokter spesialis Jantung
•	Treadmil
•	Echo BW

Waru
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fokus

Setelah lebih dari 25 tahun mengabdi sebagai pelayan kesehatan masyarakat, 
Mitra Keluarga telah mencapai pertumbuhan yang kuat dan profitabilitas yang 
baik. Ini tidak terlepas dari keunggulan operasional dan ekspansi yang telah 

dilakukan.

Sejak tahun 2014 lalu, Mitra Keluarga melakukan berbagai pembenahan, mulai dari 
transformasi melalui strategic intent 2014, yang mambawa perubahan misi, visi, core 
values, dan long term key strategies, sebagai landasan dasar dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan kesehatan. 

Target dari strategic intent 2014 adalah untuk menanamkan sekaligus membentuk 
core values yang akan menjadi pedoman hingga memiliki nilai-nilai yang dianut dan 
diterapkan sebagai pegangan dalam membentuk paradigma, perilaku dan cara kerja 
yang menjadi budaya bagi seluruh insan Mitra Keluarga Grup.

Awal tahun 2015, Mitra Keluarga Grup menggelar Public Expose dan mencatatkan 
sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari listing di lantai bursa adalah menjadi 
perusahaan yang lebih transparan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance (GCG).

Masih di Tahun 2015, dibuka satu lagi Cabang Rumah Sakit Mitra Keluarga, yaitu di 
Kalideres, Jakarta Barat. Bersamaan dengan beroperasinya rumah sakit yang ke 12 
itu, Mitra Kaluarga Grup juga melakukan rebranding, berupa perubahan logo dan 
upaya untuk mengukuhkan paradigma, perilaku dan cara kerja yang menjadi budaya 
bagi seluruh insan Mitra Keluarga Grup. Membangun budaya sebuah keluarga 
dengan slogan life. Love. laughter.

Rebranding juga ditujukan dalam membentuk image bahwa rumah sakit Mitra 
Keluarga bukan hanya sebagai tempat orang yang sakit. Tetapi menjadi ‘Rumah 
Kedua’ bagi siapa saja, baik mereka yang sakit maupun sehat. Pada praktiknya, kata 
rumah sakit tidak lagi digunakan pada semua unit pelayanan RSMK Grup. Tetapi 
dirubah dan dipersingkat dengan sebutan Mitra Keluarga. 

Rebranding

Membangun Budaya
Sebagai Keluarga

dr. Ita Widjajanti Sandjaja
Pemimpin Redaksi
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Seputar Osteoporosis

Mencegah Sama 
Pentingnya dengan 
Pengobatan

Teknologi dan keahlian di bidang medis, khususnya 
orthopaedi boleh dibilang telah sampai ke tahap yang luar 
biasa. Bayangkan, tulang keropos yang kemudian hancur 

termakan osteoporosis dapat direkonstruksi dan dikembalikan 
kepada keadaan semula, dengan hasil rekondisi terlihat 
normal dan pasien kembali bisa melakukan mobilitas seperti 

sebelumnya. Hebatnya lagi, pasien dengan usia “super” lanjut pun 
dapat menikmati kecanggihan dari fasilitas pelayanan medis ini. 
Salah satunya di Orthopaedic Center Mitra Keluarga Kemayoran.

Hanya saja, penting untuk disadari bahwa osteoporosis merupakan 
penyakit yang tidak bisa dihindari. Karena kepadatan tulang manusia 
akan cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Substansinya 
adalah, sangat sulit untuk membangun kembali tulang yang telah 

rapuh oleh osteoporosis. Dengan kata lain, mencegah terjadinya 
osteoporosis menjadi sama pentingnya dengan pengobatan. 

Saat ini, ada banyak sekali informasi ‘sahih’ berupa bahan bacaan maupun rujukan 
mengenai bagaimana mencegah terjadinya osteoporosis. Atau, bisa melakukan 
konsultasi dengan dokter dan menjalani tes Bone Densitometry (BMD) untuk memastikan 
dan memprediksi kualitas kepadatan tulang Anda, hingga meminta saran mengenai terapi 
seperti apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil tes BMD tersebut.

Hanya saja, masih ada yang lebih penting dari semua hal seperti disebutkan di atas. 
Karena, tujuan pengobatan osteoporosis adalah mencegah patah tulang dengan 
menghentikan kehilangan massa tulang, meningkatkan atau menjaga kepadatan dan 
kekuatan tulang. Artinya, bijak dalam menjalani gaya hidup dan bertanggungjawab 
terhadap kualitas kepadatan tulang itu sendiri, merupakan poin paling penting dalam 
mencegah terjadinya osteoporosis.

Sekali lagi, informasi mengenai antisipasi maupun cara dalam mencegah osteoporosis 
pun tersebar di berbagai media dan sangat mudah di akses. Dimana intinya adalah 
melakukan antisipasi sedari dini, sejak masih kanak-kanak. Hampir semua rujukan 
informasi yang ada menyebutkan bahwa kualitas kepadatan tulang sangat tergantung 
pada kalsium dan vitamin D, termasuk siraman sinar matahari.

Artinya, menjalani gaya hidup positif dengan memerhatikan kecukupan asupan kalsium 
dan vitamin D, plus rutin melakukan olahraga secara teratur dan terukur, niscaya Anda 
memiliki peluang terhindar dari the silence disease, osteoporosis. 

Dengan kemajuan teknologi dan keahlian di bidang orthopaedic, 
retak atau patah tulang osteoporosis dapat direkonstruksi 
dan dikembalikan seperti keadaan semula. Namun, hal yang 
lebih penting untuk dilakukan adalah mencegah terjadinya 
osteoporosis sedini mungkin.
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mitra utama

Osteoporosis

Antisipasi pada The Silence Disease
Semua orang dapat menjaga tulang mereka tetap sehat dan mengurangi risiko 
mengidap osteoporosis. Anda bisa mulai dengan menerapkan pola makan sehat 
disertai dengan melakukan olahraga secara teratur.
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Osteoporosis disebabkan oleh menurunnya kepadatan 
tulang seiring dengan bertambahnya usia. Saat muda, 
tulang manusia beregenerasi dengan cepat serta 

berada dalam kondisi paling padat dan kuat. Namun seiring 
bertambahnya usia, tulang lama tidak segera tergantikan 
dengan tulang baru dan tidak lagi bertumbuh. Hal ini 
membuat tulang secara perlahan menjadi rapuh dari waktu 
ke waktu. Semakin tua, kepadatan tulang akan semakin 
berkurang. Tulang menjadi melemah, keropos, dan rentan 
mengalami retak tulang.

Tulang manusia sebenarnya terus melakukan regenerasi dari 
waktu ke waktu. Tulang yang rapuh akan terganti dengan 
tulang baru. Saat masih kanak-kanak, tulang manusia tumbuh 
dan mampu memperbarui diri dengan cepat. Pada rentang 
usia 16-18 tahun, tulang perlahan-lahan akan berhenti 
tumbuh, sementara massa tulang akan terus bertambah 
hingga usia akhir 20-an. Namun, proses ini melambat seiring 
dengan bertambahnya usia. Secara perlahan, kepadatan tulang 
akan semakin berkurang dan proses ini dimulai pada usia 35 
tahun.

“Secara fisik, manusia kelihatan tua saat memasuki usia 50-
an. Padahal, kualitas fisik manusia, dimana massa tulang 
mulai menurun dan menjadi tua sebenarnya saat memasuki 
usia 35 tahun,” kata dr. Andito Wibisono, Sp.OT(K) Hip & 
Knee Reconstruction, di Mitra Keluarga Kemayoran. Karena, 
imbuhnya, keseimbangan positif sel-sel tulang mulai turun 
dan berangsur-angsur mengarah pada keseimbangan negatif 
di usia 30-35 tahun.

PERistiwa OstEOPOROsis
Meski diperbaharui secara simultan, namun bukan berarti 
kepadatan tulang menjadi semakin baik. Karena keseimbangan 
kerja osteoblast dan osteoclast mulai tidak berimbang saat 
memasuki usia 35 tahun. “Ketika usia masih muda, hasil 
kerja osteoblast dan osteoclast sangat positif dimana tulang 
menjadi semakin padat,” jelas dr. Andito.

Sebagai gambaran, tulang merupakan jaringan hidup yang 
terus mengalami pertumbuhan dan degradasi/penghancuran. 

Dalam isitilah medis, sel yang berfungsi sebagai pendorong 
pertumbuhan dan pembentukan tulang disebut osteoblast. 
Sedangkan sel yang berfungsi untuk menghancurkan 
jaringan tulang yang rusak atau mati, disebut osteoclast. 
Kegiatan osteoclast ibarat menggali tulang-tulang yang 
sudah rusak dan menghancurkannya. Di belakangnya diikuti 
oleh osteoblast yang bertugas untuk mengganti tulang yang 
dihancurkan oleh osteoclast dengan tulang yang baru. Kedua 
kegiatan dengan keseimbangan positif ini berlangsung secara 
simultan.

Hingga usia 35 tahun aktivitas osteoblast lebih besar dari 
degradasi. Namun, seiring bertambahnya usia, aktivitasnya 
mulai berimbang. Bahkan, fungsi osteoclast (penghancuran) 
menjadi lebih agresif dan mulai memicu terjadinya peristiwa 
tulang keropos. “Tidak ada lagi yang mengimbanginya dengan 
proses pertumbuhan dan pembentukan tulang. Sehingga yang 
terjadi adalah keseimbangan negatif, karena fungsi osteoblast 
telah menghilang,” timpal, dr. Sumono Handoyo, Sp.OT di 
Mitra Keluarga Bekasi.

Selain berlangsungnya keseimbangan negatif, perubahan 
kadar hormon juga turut memengaruhi kepadatan tulang. 
Pada wanita, hormon estrogen dibutuhkan untuk menjaga 
kesehatan tulang. Namun setelah menopause, penurunan 
kadar estrogen dalam tubuh  akan mengakibatkan penurunan 
kepadatan tulang secara drastis. Ini mengakibatkan wanita 
memiliki risiko terkena osteoporosis 4 kali lebih besar 
dibanding risiko osteoporosis pada pria. Lelaki masih 
memproduksi hormon hingga usia tua, sehingga pengaruh 
hormon sebagai penyebab osteoporosis pada pria tidak 
sesignifikan pada wanita. 

GEJaLa Dan PEnyEbab
Wanita memiliki risiko osteoporosis lebih awal dibanding pria 
dengan asumsi sejak memasuki menopause yang biasanya 
mulai berlangsung pada usia di atas 50 tahun. Sementara, pria 
umumnya mulai rawan terkena osteoporosis saat memasuki 
usia di atas 60 tahun. 

Berkurangnya kepadatan akan membuat tulang rentan retak. 
Keretakan biasanya terjadi pada tulang belakang, pergelangan 
tangan, lengan, atau tulang pangkal paha. Umumnya tidak 
ada tanda-tanda terjadinya osteoporosis di awal masa 
menurunnya kepadatan tulang. Namun beberapa kondisi 
berikut dapat menjadi gejala terjadinya osteoporosis: sakit 
punggung, postur tubuh bungkuk, menurunnya tinggi badan, 
lebih sering mengalami cedera/keretakan tulang.

“Osteoporosis umumnya tidak menimbulkan rasa sakit kecuali 
jika terjadi keretakan tulang. Jika merasakan sakit punggung 
yang berkelanjutan dalam jangka panjang, ini bisa saja gejala 
osteoporosis. Kondisi ini juga dapat memengaruhi pernapasan 
akibat terbatasnya ruang untuk paru-paru mengembang” jelas 
dr. Francisca Wibowo, Sp.PD, di Mitra Keluarga Kelapa Gading. 

Gejala osteoporosis yang dapat terlihat jelas adalah postur 
punggung bungkuk yang sering terlihat pada orang lanjut usia. 
Postur ini terjadi karena pengeroposan pada tulang belakang 
yang membuat tulang punggung sulit untuk menahan berat 
tubuh. Jika Anda mengidap penyakit ini, terbentur atau 
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terjatuh dari posisi duduk atau berdiri, maka tulang akan 
memiliki risiko mengalami keretakan. Pada kasus osteoporosis 
yang parah, batuk atau bersin ringan saja dapat menyebabkan 
keretakan pada tulang rusuk atau salah satu bagian dari tulang 
belakang.

MasaLah sERiUs
Keretakan tulang pada manusia lanjut usia bisa menjadi 
masalah serius, tergantung pada bagian tubuh dimana 
keretakan terjadi. Misalnya dalam kasus keretakan tulang 
pangkal paha, biasanya kebebasan bergerak bisa terhambat. 
Bahkan bisa berujung pada kelumpuhan permanen. 

Itu sebabnya penderita osteoporosis disarankan untuk 
menjaga diri agar tidak mengalami cedera atau mengalami 
keretakan tulang. Pengidap yang telah lanjut usia disarankan 
untuk menjalani pemeriksaan penglihatan dan pendengaran 
secara teratur. Ciptakan rumah dan lingkungan yang aman 
dengan memindahkan perabot ke tempat yang aman, 
sehingga tidak mengganggu mobilitas pengidap osteoporosis 
agar tidak terbentur, terantuk, hingga terjatuh.

Tak heran, WHO (World Health Organization) menyebut 
osteoporosis sebagai the silence diseases, dan sangat 
diperlukan untuk dilakukan pengawasan dan pencegahannya. 
Salah satunya dengan melakukan tes bondensitometri-BMD 
(baca rubrik Rekomendasi: Memprediksi Risiko Patah Tulang 
oleh: dr. Yenniastoeti, CCD, CDT - Mitra Keluarga Surabaya, 
hal 24).

Untuk melengkapi pencegahan, Anda bisa mulai menerapkan 
pola makan yang sehat disertai dengan melakukan olahraga 
secara teratur. Dalam seminggu, orang dewasa harus 
melakukan setidaknya sekitar 2-3 jam olahraga dengan 
intensitas menengah, seperti bersepeda atau jalan cepat. 

Faktor-faktor Pemicu Osteoporosis:
∞ Riwayat penyakit anggota keluarga yang mengidap 

osteoporosis

∞ Sering mengonsumsi minuman keras dan merokok

∞ Penyakit yang menyerang kelenjar pemroduksi 
hormon, seperti  kelenjar tiroid yang terlalu aktif 
(hipertiroidisme)

∞ Malabsorpsi (ketidakmampuan usus untuk menyerap 
nutrisi di dalam makanan)

∞ Pemakaian obat-obatan dalam jangka panjang yang 
memengaruhi kekuatan tulang atau kadar hormon, 
seperti konsumsi prednisolon

Latihan angkat beban dalam berat yang tidak berlebihan 
dan ketahanan tubuh sangat penting untuk meningkatkan 
kepadatan tulang dan membantu mencegah osteoporosis. 
Namun, pada penderita osteoporosis sangat disarankan untuk 
berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum 
melakukan olahraga untuk memastikan apakah aktivitas 
tersebut tepat untuk dilakukan. 

Tujuan pengobatan osteoporosis adalah mencegah patah 
tulang dengan menghentikan kehilangan massa tulang dan 
meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Meskipun 
deteksi dini dan pengobatan osteoporosis tepat waktu 
secara substansial dapat mengurangi risiko patah tulang di 
masa depan, namun belum ada terapi yang benar-benar 
dapat menyembuhkan osteoporosis. Dengan kata lain, sulit 
untuk membangun kembali tulang yang telah rapuh oleh 
osteoporosis. Oleh karena itu, mencegah osteoporosis adalah 
sama pentingnya dengan pengobatan. 

❝Minimnya 
konsumsi makanan 
yang mengandung 
kalsium merupakan 
salah satu penyebab 
utama terjadinya 
osteoporosis❞

-- dr. Stella Bella, Sp.GK, 
M.Gz - Mitra Keluarga 
Bekasi Timur --

foto: home-care-plus.com
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Osteoporosis terjadi secara bertahap dalam beberapa 
tahun tanpa diiringi gejala yang jelas. Kondisi ini biasa-
nya baru terdeteksi setelah seseorang mengalami 

keretakan tulang. Osteoporosis akan menyebabkan tulang 
menjadi keropos dan rentan untuk retak akibat berkurangnya 
kepadatan tulang. Penderita penyakit ini memiliki risiko yang 
cukup tinggi untuk mengalami retak pada tulang, meski hanya 
akibat mengalami “peristiwa ringan” seperti  terbentur atau 
terjatuh dari posisi duduk atau berdiri.

Menurut dr. Francisca Wibowo, Sp.PD, osteoporosis lebih 
banyak terjadi pada usia di atas 50 tahun.  Pada wanita, risiko 
dimulai setelah memasuki masa menopouse. Namun, bisa 
saja terjadi pada wanita dengan early menopouse, atau wanita 
berusia di bawah 45 tahun yang telah dilakukan pengangkat-
an indung telur. “Atau pada dewasa muda –lelaki maupun 
 wanita-- yang mengalami defisiensi kalsium, berat badan 
rendah, alcoholic, dan perokok,” kata dokter spesialis penyakit 
dalam ini. 

Osteoporosis juga dapat terpicu akibat adanya penyakit seperti 
hipertiroid, hiperparatiroid, defisiensi vitamin D, adanya kelain-
an hepar, gagal ginjal, pemakaian obat seperti kortikosteroid, 
maupun konsumsi kafein yang berlebihan. Hanya memang, 
karena kodrat harus mengalami menopouse yang mengaki-
batkan menurunnya produksi hormon esterogen secara dras-
tis, wanita memiliki risiko mengidap osteoporosis 4 kali lebih 
besar dibandingkan risiko pada pria, yang umumnya dimulai 
pada usia di atas 55 tahun.  

Masih seperti kata dokter praktik di Mitra Keluarga Kelapa 
 Gading ini, difinisi osteoporosis secara kajian medis adalah 
penyakit atau gangguan tulang yang terjadi akibat rendahnya 
massa tulang dan hilang atau berkurangnya jaringan tulang, 
terganggunya struktur/susunan tulang seiring berlangungnya 
proses kerapuhan sehingga meningkatkan risiko terjadinya 
fraktur/mudah patah. “Cedera yang umum terjadi pada pen-
derita osteoporosis adalah keretakan pada tulang punggung, 
tulang pangkal paha, dan pergelangan tangan,” sebutnya.

Gejala osteoporosis yang dapat terlihat jelas adalah postur 
punggung bungkuk yang sering terlihat pada orang lanjut usia. 
Postur ini terjadi karena pengeroposan pada tulang belakang 
yang membuat tulang punggung sulit untuk menahan berat 
tubuh.

Osteoporosis umumnya tidak menimbulkan rasa sakit kecuali 
jika terjadi keretakan tulang. Jika merasakan sakit punggung 
yang berkelanjutan dalam jangka panjang, ini bisa saja gejala 
osteoporosis. Kondisi ini juga dapat memengaruhi pernapasan 
akibat terbatasnya ruang untuk paru-paru mengembang.

Keretakan tulang pada orang lanjut usia bisa menjadi masalah 
serius, tergantung pada bagian tubuh yang mengalami kere-
takan. Misalnya dalam kasus keretakan tulang pangkal paha, 
kebebasan bergerak bisa terhambat dan bahkan bisa berujung 
pada kelumpuhan permanen. “Patah tulang pada panggung 
akibat osteoporosis memiliki ririsko yang cukup tinggi. 50% 
akan terganggu mobilitasnya, 25% tidak mampu hidup mandi-
ri, dan angka kematian meningkat hingga 5-8 kali lipat dari 
berbagai sebab,” ucapnya.

PeNgAwASAN DAN PeNCegAHAN
Oleh WHO (World Health Organization) osteoporosis disebut 

Osteoporosis

Menjaga Kepadatan Tulang

Kepadatan tulang memiliki kecenderungan yang menurun seiring 
bertambahnya usia. Kerapuhan tulang memang tidak bisa 
dihindari, namun kualitas kepadatan tulang bisa dijaga dan 
dipertahankan.
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sebagai the silence disease, yang harus memperoleh penga-
wasan dan pencegahan. Salah satunya dengan melakukan tes 
bondensitometri (BMD), di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Tes 
BMD bisa membaca kualitas kepadatan tulang, menetapkan 
nilai (t-score) dengan indikasi grafis warna hijau, merah dan 
kuning sesuai kualitas kepadatan tulang.

Ketentuan statistik hasil tes BMD akan mengeluarkan t-score 
berupa nilai rata-rata -1 dengan indikator warna hijau sebagai 
kategori normal. T-score dengan nilai -1 sampai dengan -2,5 
dengan indikator warna kuning sebagai kategori warning kare-
na sudah masuk klasifikasi osteopenia yang perlu pengawasan. 
Terakhir, t-score dengan nilai di atas -2,5 indikator warna me-
rah sebagai kategori bahaya. Warna merah diartikan sebagai 
gambaran menurunnya kepadatan tulang (kategori osteo-
porosis) dengan risiko yang sangat besar terhadap terjadinya 
fraktur. “Kita harapkan, hasil tes BMD pada seseorang ialah 
warna kuning saja sampai akhir hidup, atau jangan sampai ber-
warna merah,” jelasnya, memberi semangat.

Karena itulah, sangat disarankan untuk melakukan tes BMD 
pada wanita berusia di atas 65 tahun dan laki-laki berusia di 
atas 70 tahun. Atau wanita post menopouse dan laki-laki ber-
usia 50-69 tahun berdasarkan profil kepadatan tulang yang 
menurun, dan pada wanita pre menopouse dan laki-laki ber-
usia di bawah 50 tahun dengan pengalaman trauma yang 
 tidak menimbulkan fraktur.

Namun, hasil BMD bukanlah satu-satunya faktor yang me-
nentukan risiko keretakan tulang. Kategori usia, jenis kelamin, 
dan berbagai cedera yang pernah dialami sebelumnya juga 
sangat menentukan apakah Anda membutuhkan perawatan 
osteoporosis. Hanya memang, menurunnya kepadatan tulang 
seiring bertambahnya usia tidak bisa dihindari. Melalui hasil tes 
BMD, setidaknya bisa memprediksi kualitas kepadatan tulang 

sehinga bisa dijaga atau dipertahankan. Salah satunya,  dengan 
menghindari makanan, minuman, dan perilaku yang bisa 
memicu terjadinya osteoporosis dan menghentikan kebiasaan 
buruk seperti merokok dan mengkonsumsi minum-minuman 
yang mengandung alkohol. 

Sedangkan terhadap mereka yang telah terindikasi terkena os-
teoporosis, sangat disarankan untuk melakukan intake calcium 
secara adekuat, atau minimal 1200 mg per hari dan menjaga 
asupan vitamin. 

Selain menjaga asupan kalsium dan vitamin D, penderita os-
teoporosis dianjurkan melakukan terapi bisphosphonates un-
tuk mengurangi penyerapan tulang oleh osteoclast – dengan 
menerapkan terapi obat-obatan untuk mencegah kehilangan 
tulang seperti, alendronat, risedronat, ibondronat, zoledronic 
acid. 

Penderita juga disarankan untuk menerapkan Estrogen Re-
placement Therapy, Selective Estrogen Receptor Modulators 
(Raloxifene), dan menggunakan terapi obat untuk meningkat-
kan pembentukan tulang seperti teriparatide, calcitonin, dan 
denosumab. “Namun, jangan lupa melakukan olahraga ringan 
secara teratur dan terukur secara rutin,” pesannya. 

Oleh: dr. Francisca wibowo, Sp.PD 
 Mitra Keluarga Kelapa gading

❝Rendahnya kepadatan mineral tulang tidak selalu 
berarti memiliki berisiko tinggi mengalami keretakan. 
Konsultasikan semua faktor yang dapat meningkatkan 
risiko keretakan tulang. Dokter akan membantu 
mengambil langkah-langkah positif untuk menjaga 
kesehatan tulang Anda❞
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Keluhan pada sendi panggul, retak atau patah tulang 
 belakang, retak atau patah pergelangan tangan pada 
 pasien osteoporosis berusia lanjut ditangani dengan baik 

di Mitra Keluarga Kemayoran. Layanan unggulan Orthopaedic 
Center Mitra Kemayoran ini didukung oleh tim dokter dari 
multidisiplin ilmu yang terdiri dari dokter ahli di bidang 
orthopaedi dan traumatologi (bedah tulang), penyakit dalam 
dan geriatri, anestesi, radiologi, serta rehabilitasi medik. 

WHO (World Health Organization) menyebut osteoporosis 
sebagai the silent disease. Ibarat pilar yang tampak kokoh, 
 namun sebenarnya sudah habis dimakan rayap yang tidak 
terlihat dari luar– sehingga bisa saja roboh secara tiba-tiba. 
 “Itulah yang sering terjadi pada pasien osteoporosis. Tepeleset 
di kamar mandi, tulangnya langsung patah. Bahkan, sering 
tanpa trauma atau terjadi tanpa sebab-sebab yang spesifik. 
Sedang jalan biasa atau turun tangga, tiba-tiba krek... Patah!” 
kata dr. Andito Wibisono, Sp.OT.

Fraktur pada osteoporosis umumnya terjadi pada tulang 
 belakang, tulang panggul, dan pergelangan tangan. Ketiga-
nya merupakan bagian vital dalam mendukung mobilitas 
manusia. “Ketika salah satu bagian ini mulai menjadi 
masalah – pengeroposan tulang telah terjadi-- secara kasat 
mata ter lihat pada manusia lanjut usia yang menjadi agak 
membungkuk. Tapi, itu gambaran di masa lalu. Saat ini, 
pengeroposan tulang bisa dicegah atau direkonstruksi,” 
jelasnya.

tULanG sPOns
Osteoporosis merupakan indikasi kepadatan tulang yang 
 sudah sangat menurun. Lemah, sehingga ketika terjadi  trauma 

/ injuri sedikit saja, bisa langsung mengalami fraktur. “Jadi, 
 bukan patah tulang biasa. Patah tulang biasa terjadi pada 
tulang pipa akibat kecelakaan atau terjatuh dari tempat yang 
tinggi, misalnya. Sedangkan retak atau patah pada pasien 
 osteoporosis umumnya terjadi pada tulang spons pada pasien 
berusia lanjut. Ini yang umum terjadi dan kami tangani sehari -
hari di Mitra Kemayoran,” ungkapnya.

Mitra Kemayoran, kata dr. Andhito, hampir setiap hari mena-
ngani kasus patah atau retak tulang osteoporosis. Namun, 
ia bersyukur karena didukung fasilitas peralatan, ICU, dan 
tim pendukung yang handal. Operasi dilakukan dengan 
teknik navigasi atau computer assisted surgery dan minimal 
invasif. Navigasi atau computer assisted surgery yang sangat 
 mendukung presisi dalam pemasangan komponen plate, 
implant, screw, dan lainnya. Sedangkan, teknik minimal invasif 
akan mengurangi nyeri paskaoperasi sehingga pemulihan 

Fraktur Pada Osteoporosis

Kembali Sempurna dengan Teknik 
Minimal Invasif

Penanganan fraktur (retak/patah tulang) pada pasien osteoporosis 
direkonstruksi dengan pemasangan plat (plate), sekrup (screw) 
atau implan (implant) khusus dengan teknik minimally invasive 
surgery (operasi minimal invasif). Tanpa nyeri, luka minimal 
dengan masa rawat inap yang singkat, sehingga pasien bisa 
kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

hiP and KnEE JOint
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 pasien dapat berjalan lebih cepat.

Hanya memang, biaya pada operasi patah atau retak tulang 
osteoporosis cenderung lebih mahal. “Karena alat operasinya 
mahal. Sekrup yang dipakai bukan untuk orang muda, tetapi 
sekrup khusus diciptakan yang untuk memegang tulang 
keropos. Masa recoverynya cukup singkat sehingga pasien 
bisa cepat jalan dan beraktivitas kembali secara normal,” 
tegasnya.

Jadi, sambung dr. Andito, bukan dokternya yang mahal. Tetapi 
alat dan peralatan pendukungnya (implan, sekrup, plat) yang 
digunakan merupakan peralatan eksklusif. Namanya anato-
mical plate atau implant yang dibuat dengan bentuk spesifik 
sesuai kebutuhan. Dan alat yang dipasang tidak dicabut lagi. 
“Sekali pasang akan tertanam seumur hidup,” ujarnya.

KEUnGGULan MitRa KEMayORan 
Bicara peralatan, Mitra Kemayoran yang juga dikenal  sebagai 
ortophaedic center sudah didukung dengan peralatan 
canggih orthophaedic table C Arm, alat nagivasi –  computer 
assisted surgery, hingga komponen-komponen khusus 
pendukung pemasangan plate, implant, screw, baik untuk 
orang muda maupun pasien osteoporosis berusia di atas 
60   tahun.  Penanganannya tidak lagi dengan bedah terbuka 
(open  surgery), tetapi minimal invasif yang didukung peralatan 
 dengan presisi tinggi. 

“Alat dan keterampilannya sangat mendukung. Itulah ke-
unggulan kami di Mitra Kemayoran, sehingga  kami sudah 
terbiasa menangani kasus-kasus sulit osteoporisis di atas 
60 tahun. Pasien-pasien kami umumnya bisa langsung jalan 

Kembali Sempurna dengan Teknik 
Minimal Invasif

setelah melakukan operasi,” ungkap dokter spesialis bedah 
tulang yang baru saja melakukan tindakan operasi pada pasien 
osteoporosis berusia 95 tahun. 

Namun, tambah dr. Andito, hal yang juga penting adalah 
sikap open mind dari keluarga pasien. Memang, karena 
pasien  umumnya berusia lanjut, biasanya timbul keraguan 
terkait dengan keberhasilan dari tindakan operasi yang akan 
dilakukan. Padahal, bagi kami di Mitra Kemayoran, tidak ada 
masalah untuk melakukan operasi terhadap pasien berusia 80 
tahun ke atas. Karena, peralatan operasinya baik, anastesinya 
baik, dan pengalaman kami juga baik, sehingga semua dapat 
dilakukan secara profesional dengan proses yang sangat 
cepat. “Maklum, pasien berusia lanjut tidak mungkin berlama-
lama di meja  operasi, namun kami bisa berhasil dengan baik. 
Perhitungan kita 99% akan mampu melewati proses operasi,” 
timpalnya. 

Sayangnya, seringkali masih ada kekhawatiran dari keluarga 
pasien. Padahal, jika operasi tidak segera dilakukan, maka 
 pasien akan lebih menderita. Karena hanya tirah baring 
seumur hidup akan membawa risiko cukup tinggi terhadap 
penyakit lain yang mungkin akan menyertai pasien. Sebut 
saja,  decubitus, pnemonia dan sebagainya. “Artinya, dengan 
melakukan operasi, maka survival ratenya akan jauh lebih 
 tinggi dibandingkan dengan pasien osteoporosis yang 
dibiarkan tanpa melakukan operasi,” jelasnya. 

❝Dibutuhkan 
sikap open mind 
dan keyakinan 
terhadap 
operasi yang 
akan dilakukan 
pada pasien 
osteoporosis 
berusia lanjut❞

Oleh: dr. Andito wibisono, Sp.OT (K) 
 Hip & Knee Reconstruction 
 Mitra Kemayoran & Mitra Keluarga Kelapa gading

foto: cpr.cuhk.edu.hk
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Mencegah Osteoporosis

Pentingnya Asupan Kalsium dan 
Vitamin D yang Seimbang

Kekuatan tulang dan tingkat potensi risiko terhadap osteoporosis 
ditentukan oleh gen Anda. Namun faktor gaya hidup seperti pola 
makan dan aktivitas olahraga akan sangat memengaruhi kualitas 
kepadatan tulang.

Osteoporosis memang masih menjadi persoalan di 
seluruh dunia. Bisa dipahami, karena osteoporosis 
merupakan penyakit yang berlangsung secara alamiah. 

Siapa saja memiliki potensi terkena penyakit oeteoporosis. 
Bahkan, dianggap wajar jika terjadi pada manusia lanjut usia.

Ekspektasi masyarakat saat ini umumnya bisa hidup lebih 
sehat, lebih aktif, dan mencapai umur yang lebih panjang. 
Harapannya seperti itu, atau katakanlah bisa menikmati hidup 
hingga usia 70 tahun ke atas. Hanya saja, orang yang meng-
alami osteoporosis dengan segala komplikasinya ternyata 
menjadi lebih banyak. Kenapa? Bisa saja mereka berhasil men-
jalani hidup dengan pola yang sehat, namun lupa menerapkan 
faktor-faktor yang sangat dibutuhkan dalam rangka mence-
gah terjadinya osteoporosis, seperti pemenuhan kebutuhan 
 kalsium, vitamin D, siraman sinar matahari, dan yang paling 
penting, melakukan olahraga secara teratur dan terukur. 

Memang, saat ini tersedia beragam pilihan tablet sumber 
 kalsium untuk menjaga kepadatan tulang, hingga berbagai 
obat-obatan yang masuk ke dalam golongan bifosfonat, 
 kalsitonin, hingga yang disebut protos dan lainnya. Namun, 
apakah semua itu bisa menjamin akan terhindar dari osteo-
porosis? “Belum tentu. Karena itu hanya bersifat untuk mem-
pertahankan saja. Jadi kembali lagi, yang paling penting ada-
lah upaya pencegahan sedini mungkin,” kata dr. Stella Bella, 
Sp.GK, M.Gizi.

PROsEs OstEOPOROsis
Menurut dr. Stella Bella, osteoporosis biasanya mulai terjadi 
pada wanita dengan kepadatan tulang yang menurun seiring 
berlangsungnya proses menopause, dimana produksi hormon 
esterogen semakin menurun sehingga mengganggu proses 
pengangkutan kalsium ke dalam tulang. Pada laki-laki, osteo-
porosis mulai terjadi saat berlangsungnya proses penuaan 
melalui peningkatan usia. Biasanya setelah memasuki usia 50 
tahun ke atas. Selain kedua kondisi di atas, osteoporosis juga 

dapat terpicu akibat adanya penyakit seperti hipertiroid, hiper-
paratiroid, kelainan hepar, gagal ginjal, pemakaian obat seperti 
kortikosteroid, konsumsi kafein yang berlebihan dan perokok.

Kekurangan kalsium pada wanita menopause akan mem-
percepat proses penghancuran tulang yang tidak seimbang 
dengan proses pembentukan tulang, sehingga bisa berakibat 
negatif pada kualitas kepadatan tulang. Sedangkan kekurang-
an vitamin D, dapat terjadi akibat minimnya asupan yang 
diperoleh atau kurangnya paparan matahari (misal, tinggal 
di daerah yang minim sinar matahari). Minimnya asupan dan 
ketidakseimbangan dari kedua unsur ini  (kalsium dan vitamin 
D) dipastikan bisa mempercepat proses terjadinya kerapuhan 
tulang (osteoporosis).

Bagi mereka yang telah terindikasi osteoporosis, maka jalan 
terbaiknya adalah dilakukan terapetik. Melakukan perawatan 
dan pengawasan terhadap terjadinya pengeroposan tulang 
untuk mencegah terjadinya retak atau patah tulang. “Pada 
keadaan osteoporosis, pasien akan diberikan pengobatan 
 dengan pemberian kalsium dan vitamin D yang dapat diper-
oleh, misalnya pada susu yang telah difortifikasi. Pasien harus 
menerapkan pola gizi seimbang, atau mengandung unsur- 
unsur tersebut, plus suplementasi kalsium dan vitamin D, jika 
memang diperlukan. Sedangkan pada pasien dengan obesitas, 
disarankan untuk mengurangi beban tumpuan pada tulang, 
tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kafein serta 
obat kortikosteroid, untuk menjaga supaya ostoporosis tidak 
bertambah berat,” jelasnya.

PEnCEGahan 
Selain sadar bahwa harus mengkonsumsi kalsium dan vitamin 
D, orang juga harus sadar untuk melakukan olahraga sebagai 
upaya pencegahan osteoporosis. Menurut dokter spesialis gizi 
yang praktik di Mitra Keluarga Bekasi Timur ini, kalsium ada-
lah mineral yang berguna untuk metabolisme tubuh, signal 
saraf, pergerakan otot dan pembentukan tulang. “Unsur-unsur 
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Oleh: dr. Stella Bella, Sp.gK, M.gizi 
 Mitra Keluarga Bekasi Timur

 kalsium bisa diperoleh dari sumber makanan seperti susu, 
yoghurt, kacang kedelai, ikan salmon, ikan sarden, oatmeal, 
jeruk, lobak, brokoli, bayam dan lainnya,” jelasnya.

Sedangkan vitamin D, yang sangat dibutuhkan dalam mem-
bantu proses penyerapan kalsium dan pembentukan tulang, 
dapat diperoleh melalui sinar ultraviolet matahari sebagian 
besar, sedangkan sebagian kecil dari sumber bahan makanan 
hewani seperti ikan dan hati sapi. Selain itu, vitamin D juga ter-
dapat pada kuning telur, kedelai, dan susu. 

Selain menerapkan pola makan seimbang dengan mengon-
sumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D, 
pencegahan osteoporosis akan berlangsung efektif jika  disertai 
dengan  aktivitas fisik dengan melakukan olahraga yang 
teratur. Menghindari konsumsi kafein, obat-obatan kortiko-
steroid serta menjaga berat badan ideal. “Bila obes, lakukan 
penurunan berat badan sehingga berkurang tumpuan badan 
pada tungkai,” sebutnya.

Prinsipnya, pencegahan osteoporosis merupakan hal yang 
sangat penting untuk dilakukan. Bahkan, sebaiknya dimulai se-
jak kanak-kanak hingga masa remaja. Caranya dengan mem-
perhatikan asupan kalsium melalui makanan yang dikonsumsi 
dan asupan vitamin D melalui kecukupan paparan matahari 
dan aktivitas fisik. Selanjutnya saat dewasa, hindari hal yang 
menyebabkan berkurangnya kalsium yang dapat terjadi akibat 
konsumsi kafein yang berlebihan, minum alkohol, merokok 
dan lainnya.

Jangan lupa,  Kalsium dan vitamin D sebagai bahan yang 
membentuk dan menjaga kepadatan tulang pada waktu masa 

Tips 

MeNCegAH OSTeOPOROSIS 
DIMASA KeHAMILAN
∞∞ Konsumsi makanan yang 
mengandung kalsium dan 
vitamin D
∞∞ Suplementasi kalsium dan 
terpapar matahari saat hamil 
∞∞ Lakukan aktivitas fisik teratur 
3 – 5 kali seminggu selama 30 
sampai 60 menit
∞∞ Usahakan terkena paparan 
matahari 15 menit sehari atau 
hingga kulit kemerahan
∞∞ Bila obesitas, 
lakukan 
penurunan 
berat badan 
hingga ideal
∞∞ Hindari obat 
kortikosteroid
∞∞ Hindari 
minuman 
yang 
mengandung 
kafein

POLA MAKAN SeHAT 
Kalsium sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang. 
Kadar konsumsi minimal kalsium yang direkomendasikan 
tiap hari adalah 1000 miligram. Kalsium juga dapat 
ditemukan pada beberapa makanan seperti tahu, tempe, 
kacang merah dan ikan sardin.
Vitamin D juga penting untuk penyerapan kalsium 
yang diperlukan untuk memperkuat tulang dan gigi. 
Vitamin D dapat ditemukan dalam kuning telur, susu 
kedelai, hati sapi. Jika gaya hidup atau pola makan 
membuat Anda kekurangan vitamin D, Anda dapat 
mengonsumsi suplemen vitamin D. Untuk orang dewasa, 
direkomendasikan untuk mengonsumsi 15 mikrogram 
vitamin D setiap hari.

SINAR MATAHARI PAgI
Sinar matahari dapat membantu tubuh memproduksi 
vitamin D secara alami. Vitamin D diperlukan untuk 
penyerapan kalsium di dalam tubuh untuk mencegah 
terjadinya osteoporosis.

MeNgHeNTIKAN KeBIASAAN BURUK
Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol akan 
melindungi Anda dari osteoporosis.

pertumbuhan, merupakan hal yang juga sangat penting untuk 
dipenuhi di masa kehamilan. 
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kesehatan

Tulang mulai terbentuk sejak bayi dalam kandungan 
dan berlangsung terus sampai dekade kedua dalam 
susunannya yang teratur. Itu sebabnya, agar tulang 

tumbuh dengan normal harus dijaga pertumbuhan dan 
kesehatannya sejak usia dini. Salah satunya dengan 
mengonsumsi makanan yang tepat dan berolahraga secara 
teratur.

Sebagaimana diketahui, makanan yang baik untuk tulang pada 
dasarnya terdiri dari dua yakni vitamin D dan juga kalsium. 
Vitamin D sangat diperlukan oleh tubuh karena peranannya 
dalam menyerap kalsium.

Sedangkan kalsium merupakan mineral penting dalam 
tubuh yang disimpan di dalam tulang. Ketika tulang –melalui 
konsumsi sehari-hari-- tidak memperoleh asupan kalsium 
yang cukup, maka kecenderungan menjadi rapuh akan sangat 
besar, dan memiliki potensi tulang akan menjadi mudah patah. 
Berikut ini makanan yang sangat baik untuk menjaga kondisi 
tulang tetap sehat dan kuat.

sUsU
Susu memang sangat baik untuk kesehatan dan menjaga 
kekuatan tulang. Susu yang banyak mengandung kalsium dan 
juga vitamin D merupakan alasan kuat untuk mengonsumsinya 
secara teratur 2-3 kali setiap hari. Bisa juga mengkonsumsi 
susu yang dikhususkan untuk menjaga kekeroposan tulang 
yang di dalamnya terkandung kalsium dalam jumlah yang 
mencukupi kebutuhan 

sayURan bERDaUn hiJaU GELaP
Belum banyak yang tahu bahwa sayuran berdaun hijau 
gelap seperti selada air dan kangkung merupakan alternatif 
sumber kalsium non-susu yang cukup baik. Namun, harap 
diperhatikan bahwa daun bayam yang juga termasuk dalam 
sayuran hijau berdaun gelap memiliki kandungan asam 
oksalat, dimana kalsium yang terkandung di dalamnya tidak 
bisa diserap oleh tubuh manusia.

iKan LELE
Ikan lele merupakan jenis makanan yang banyak dikonsumsi 
oleh masyarakat karena rasanya yang lezat dan harganya yang 

murah. Ikan lele mengandung vitamin D dan juga kalsium yang 
baik untuk pertumbuhan dan memperkokoh tulang. Dalam 
setiap 100 gram daging ikan lele terkandung sebanyak 15 mg 
kalsium yang sangat berperan untuk menguatkan tulang.

iKan saLMOn
Vitamin D juga bisa ditemukan dalam ikan berlemak seperti 
ikan salmon. Cukup mengonsumsi ikan salmon maka 
kebutuhan vitamin D  harian Anda akan tercukupi dengan baik. 

KEJU
Keju terbuat dari susu yang banyak mengandung kalsium. Keju 
jenis Mozarella memiliki jumlah kalsium yang sangat tinggi 
sehingga sangat tepat untuk dijadikan sebagai makanan yang 
dikonsumsi setiap hari.

yOGhURt
Yoghurt ini mengandung jumlah kalsium yang lebih banyak 
dibandingkan susu. Yoghurt sangat cocok sebagai pengganti 
susu untuk mencukupi kebutuhan kalsium harian. Terutama 
untuk orang dengan alergi susu. 

aLMOnD
Almond memiliki jumlah kalsium yang tinggi dalam setiap 
porsinya. Manfaat kalsium juga bisa diperoleh pada mentega 
almond. Selain itu, almond juga mengandung kolesterol dan 
lemak yang rendah serta memiliki kandungan protein yang 
lebih tinggi dibanding selai kacang.

bROKOLi
Brokoli merupakan sumber vitamin D yang baik selain susu 
dan juga sayuran berdaun hijau gelap. Kandungan kalsiumnya 
cukup tinggi, bahkan hampir setara dengan kalsium pada 
segelas susu. Selain itu, ada banyak kandungan lain seperti 
vitamin C, serat, dan juga nutrisi yang mengandung sifat untuk 
melawan kanker.

Itulah makanan yang banyak mengandung kasium dan vitamin 
D yang sangat baik untuk pertumbuhan, menjaga kekuatan, 
dan kekeroposan tulang. Rutin mengonsumsi jenis makanan di 
atas secara konsisten, merupakan cara terbaik untuk menjaga 
dan mempertahankan kepadatan tulang.  pnst

Kalsium dan Vitamin D

Untuk Menjaga Kepadatan Tulang

Tulang memiliki fungsi dan peran sangat vital sebagai penyangga 
organ tubuh. Kepadatan tulang harus dijaga dengan asupan 
kalsium dan vitamin D yang memadai.
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FUnGsi VitaMin D

Vitamin D memiliki karakteristik yang sangat khusus di-
bandingkan dengan jenis vitamin lainnya. Tubuh bisa men-
dapatkan vitamin D secara alami ketika ada bagian kulit yang 
terkena sinar matahari. Keunikan lain dari vitamin D adalah 
ketika ada bagian vitamin D dalam tubuh yang berubah fungsi 
menjadi hormon atau kalsitriol. Peran vitamin D bisa sangat 
beragam untuk membentuk tubuh yang sehat. Berikut ini ada-
lah berbagai macam fungsi vitamin D untuk tubuh.

∞ Membantu penyerapan magnesium dan kalsium ke semua 
bagian tubuh yang memerlukan.

∞ Menjaga kebutuhan kadar kalsium dan fosfor dalam darah.
∞ Berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan tulang 

dan gigi.
∞ Semua vitamin D yang dihasilkan oleh tubuh bisa men-

dukung fungsi otot tubuh secara kritis seperti otot pada 
jantung, paru-paru, dan otak sehingga tubuh bisa melawan 
infeksi.

Tips
MeNCegAH KeKURANgAN VITAMIN D

Tidak semua jenis makanan  mengandung vitamin D yang 
sangat dibutuhkan oleh tubuh. Untuk mencegah kekurangan 
vitamin D, bisa dilakukan dengan menjaga asupan makanan 
dan melakukan olahraga di bawah sinar matahari. Berada 
di bawah sinar matahari selama 20 menit selama tiga kali 
seminggu bisa mencukupi kebutuhan vitamin D. Tapi, jangan 
lupa untuk terus mengkonsumsi makanan yang mengandung 
vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D sangat 
efektif jika dikombinasikan dengan sinar matahari pagi yang 
menyehatkan tubuh. (*)

*dari berbagai sumber
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tips

Osteoporosis merupakan kondisi tulang yang menipis, 
rapuh, keropos dan mudah patah akibat berkurangnya 
kepadatan massa tulang. Sementara risiko osteoporosis 

bisa terjadi pada semua orang, terutama pada manusia lanjut 
usia (Lansia).

Karena itulah, kekuatan dan kepadatan tulang harus senantiasa 
terjaga. Salah satunya dengan melakukan olahraga secara rutin 
sebagai upaya pencegahan dini pada terjadinya osteoporosis. 
Hanya saja, bagi kalangan berusia di atas 60 tahun, olahraga 
yang dilakukan tentu harus terukur dan teratur. Sesuai usia dan 
kondisi kesehatan.

“Jadi, bukan olahraga yang bersifat permainan dan ada 
loncatnya, tetapi olahtubuh seperti senam, jalan cepat, atau 
bersepeda. Paling baik adalah fitness atau pergi ke gym,” kata 
dr. Sumono Handoyo, Sp.OT di Mitra Keluarga Bekasi. 

3 tEKniK PEnCEGahan OstEOPOROsis

1. Latihan kekuatan (strengthening) yaitu melakukan latihan 
kontraksi otot berulang sebanyak 8-15 kali. Caranya bisa 
dilakukan tanpa alat atau dengan alat (dumbbell).

Tanpa alat:
∞∞ Latihan dengan memanfaatkan kekuatan tangan dengan 
menempelkan telapak tangan yang satu dengan yang 
lain.  Lalu fokuskan seluruh kekuatan yang bertumpu di 
telapak tangan. 

Dengan alat:
∞∞ Latihan dengan memanfaatkan alat beban (dumbbell) 
seberat 1 kilogram – 2 kilogram. Lakukan sambil duduk 
dan mulailah latihan mengangkat dumbbell.

Lakukan latihan ini dua sampai tiga kali seminggu diselingi 
dengan satu hari istirahat. Kedua model latihan kontraksi 
otot ini sangat bermanfaat untuk memelihara dan 
menambah kekuatan dan massa tulang. 

2 Selanjutnya, lakukan juga latihan kekuatan pinggul dengan 
menggoyangkan pinggul dalam hitungan layaknya senam 
aerobik.

3 Terakhir, melatih kekuatan tulang belakang dengan cara 
telungkup dan mengangkat kaki yang dilakukan secara 
berulang. Saat otot meregang, tahan selama 6 sampai 15 
detik.

Lakukan semua latihan di atas sekitar 10-15 menit, setiap hari. 
Namun, untuk tahap awal disarankan melakukannya di bawah 
pengawasan instruktur atau ahlinya.

Senam Osteoporosis

Ayo goyang untuk Mencegah 
Osteoporosis

Anggapan bahwa semakin tua semakin tidak perlu melakukan 
olahraga merupakan anggapan yang sepenuhnya salah. Karena, 
semakin tua (bertambahnya usia) kualitas tulang dan otot justru 
semakin perlu dijaga. Salah satunya, dengan melakukan olahraga 
secara rutin.

*dr. Sumono Handoyo, Sp.OT (Mitra Keluarga Bekasi) & berbagai sumber

foto: expedition-bikes.co.uk
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profil

Menurut ibu tiga putra dari hasil pernikahannya dengan 
Capt. Kokoh Christianto M.Mar, ilmu dan teknologi 
medis di bidang orthopaedi telah berkembang sangat 

pesat.  “Selain itu, ada banyak pilihan terapi yang   dilakukan ke-
pada pasien. Operasi atau konservatif, sehingga penanganan-
nya bisa tuntas,” ujar wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara, 
tahun  1971 ini.  

“Mumpuni dan sangat bisa dipercaya, kendati ada banyak 
sekali bidang pelayanan orthopaedi yang belum diketahui 
oleh masyarakat luas,” urai dokter spesialis orthopaedi yang 
bergabung di Mitra Keluarga Waru pada tahun 2009, atau se-
jak rumah sakit ini beroperasi. “Prinsipnya, dengan pelayanan 
paripurna yang baik, saya yakin pasien tidak perlu pergi ke luar 
negeri untuk berobat,” harapnya. 

hObi MEnEMbaK
Osteoporosis merupakan kondisi yang bisa mengenai siapa 
saja. Tidak terkecuali seorang dokter. Jadi, tak usah heran jika 

❝Mitra Keluarga adalah salah 
satu rumah sakit terkemuka 
di Indonesia.  Mitra Keluarga 
selalu berusaha memberikan 
pelayanan yang terbaik 
kepada  pasien❞.

Menggabungkan Teknik
Kekuatan dan Kelembutan
Science and art, menggabungkan teknik, kekuatan dan kelembutan. Itulah ilmu orthopaedi 
bagi Nur Flora Nita Taruli Basa Sinaga. Itu pula sebabnya jebolan Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya,  tahun 1996 ini tertarik menekuni bidang orthopaedi 
yang umumnya didominasi kaum pria. Masih di kampus yang sama, ia menyelesaikan PPDS 
(program pendidikan dokter spesialis)-nya, awal tahun 2008.

dr. Nur Flora Nita Taruli Basa Sinaga, 
M.Kes, Sp.OT, CCD
Mitra Keluarga Waru

dr. Nur Flora Nita Taruli Basa Sinaga, M.Kes, Sp.OT, CCD, pun 
konsisten melakukan jogging selama 20-30 menit setiap pagi. 
Selain untuk menjaga kebugaran, olah tubuh yang dilakukan 
secara rutin sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya 
osteoporosis.  “Hanya sebatas aerobik low impact, latihan 
sepeda statis sekitar 15-20 menit, dan minum air putih,” urai-
nya memberi tips. 

Cuma itu?  Sabar sebentar. Rupanya wanita yang sehari-hari 
dikeliling oleh 4 lelaki (suami dan tiga putra) ini punya hobi 
yang cukup unik, menembak.  “Karena hobi ini spesifik alat 
dan tempatnya, jadi hanya dilakukan ketika ada event atau ada 
yang ngajak. Kalau catur dan main musik, biasanya disempat-
kan 2-3 kali seminggu.  Lalu, saat mengisi waktu luang ber-
sama keluarga, ya begitulah, “Karaoke, menikmati kuliner, atau 
traveling kalau waktunya memungkinkan,” ucap pemilik motto 
each day is a new day Gift from GOD ini, santai. 
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Terlahir di tengah keluarga yang mengutamakan pen-
didikan, lengkap dengan bekal aktivitas olahraga yang 
dilakukan sedari kecil, menjadikan Lia Marliana sebagai 

pribadi yang sportif dan mandiri. Pemegang sabuk hitam ilmu 
bela diri karate ini juga gemar menempuh ‘tantangan’ dengan 
melakoni aktivitas olahraga di alam bebas.

Tak heran, dokter jebolan Universitas Padjadjaran (UNPAD), 
Bandung tahun 2005 ini dikenal sebagai aktivis organisasi 
pencinta alam AMP FK UNPAD. “Ya, sewaktu mahasiswa saya 
aktif mendaki gunung (mountainerring), rafting di sungai arus 
deras, atau caving bersama teman-teman WANADRI,” ujar 
dokter yang mengaku atas kecintaannya pada dunia olahraga 
itulah yang membawanya memperdalam ilmu Orthopaedi dan 
Traumatologi.

Masih dalam almamater yang sama (UNPAD), dr. Lia Marlina 
menuntaskan Program Studi Orthopaedi Traumatologinya, 
tahun 2007. Di tahun yang sama pula ia mengikuti program 
pendidikan fellowship Sport Medicine dan Arthroscopy di 
Changi General Hospital Singapore.

Kembali dari Changi, Singapore, dr Lia Marlina, Sp.OT, ter-
bilang konsisten mengembangkan program Sport Medicine 

Benang Merah antara Sport
Orthopaedi dan Traumatologi
Olahraga merupakan bagian penting perjalanan karir peraih beasiswa di bidang Traumatologi 
dari AO Foundation ini.

dan Arthroscopy di Indonesia. Ia juga aktif menjadi mentor 
pada program pendidikan kepeminatan di bidang Sport Medi-
cine Indonesia dan Arthroscopy. Ia juga aktif sebagai instruktur 
ATLS (Advanced Trauma Life Support) Indonesia, dan menjadi 
salah satu mentor pada AO Trauma Indonesia.

Tak heran pula, bersama beberapa sejawat lainnya, ia meng-
gagas dan membentuk IOSSMA (Indonesia Orthopaedics 
Society for Sports Medicine & Arthroscopy). “Saat itu tahun 
2012, ketika kumpul bersama rekan-rekan yang memiliki minat 
untuk mengembangkan program Sport Medicine dan Arthros-
copy,” tutur wanita yang memiliki kecintaan luar biasa dengan 
profesinya ini hingga dipercaya menjabat sebagai Sekretaris 
Jendral untuk organisasi profesi PABOI dan Badan Pekerja 
 Kollegium Orthopaedi Indonesia.

Masih mengenai catatan keberlanjutan pendidikan dokter 
praktik di Mitra Keluarga Bekasi Timur, Cikarang dan Cibubur 
ini, tahun 2014 kemarin dr. Lia Marlina Sp.OT dikukuhkan 
sebagai satu-satunya Orthopaedi Indonesia  yang berhasil 
meraih beasiswa dari AO Foundation, Swiss, untuk memper-
dalam bidang Traumatologi. Selamat. 

❝Kecintaannya pada dunia 
olahraga terlihat pada 
konsistensinya dalam 

mengembangkan program 
Sport Medicine dan 

Arthroscopy di Indonesia❞.

dr. Lia Marliana, Sp.OT 
Mitra Keluarga Bekasi Timur, 

Cikarang, dan Cibubur
foto: wikipedia.org
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profil

Dokter spesialis penyakit dalam di Mitra Keluarga Depok 
ini besar di Wonosobo, Jawa Tengah. Menjadi seorang 
pelayan kesehatan merupakan “amanat” sang bunda ter-

cinta sejak ia masih kanak-kanak. “Ya, ibu menderita penyakit 
asma. Sering kambuh dan dirawat di rumah sakit. Mungkin itu 
sebabnya, beliau selalu berpesan dan memotivasi saya untuk 
menjadi dokter, dan banyak menolong orang yang sakit,” tutur 
dr. Arif Setiawan, Sp.PD.

Tak heran, dokter jebolan Universitas Diponegoro  (Undip) dan 
menuntaskan PPDS (program pendidikan dokter  spesialis) 
di Universitas Indonesia (UI) tahun 1994 ini  mengaku  
 keber hasilan dalam mencapai kesembuhan pasien dari 
 penyakit  (kasus) berat, merupakan suatu kepuasan batin yang 
tak ternilai.

Menurut dr. Arif, ia tertarik dengan bidang penyakit dalam 
sejak masih menjadi dokter muda, ko-as magang di rumah 
sakit. Ketertarikan itu berlanjut saat menjalani tugas PTT, di 
 Ngambur, Pesisir Selatan, Lampung Barat. “Lokasinya sekitar 
300 km dari Bandar Lampung. Sebuah desa terpencil di ka-
wasan hutan Bukit Barisan,” urainya, menggambarkan lokasi 
praktiknya sekitar 20 tahun lalu.

Masih seperti kata dr. Arif, ada banyak kisah-kisah unik, mena-
rik dan sangat berkesan ketika bertugas di sana. Maklum, 
penduduk umumnya masih sangat lugu, bahkan cenderung 

lucu-lucu. Ketika harus disuntik, misalnya. Sontak pasien akan 
bertanya, “Saya mau disuntik, tetapi satu lubang berapa?”  tanya 
pasien. “Padahal, maksudnya biaya sekali suntik,” jelasnya, 
sambil tersenyum. “Uniknya lagi, binatang ternak seperti sapi 
yang sakit atau mau melahirkan pun di bawa ke tempat praktik 
saya,” timpalnya, tersenyum dengan sorot mata mengenang.

Saat ini, dokter spesialis penyakit dalam yang bergabung di 
 Mitra Keluarga Depok sejak rumah sakit ini didirikan, tahun 
2008, ini dikenal sebagai ahli Hemodialisa dan Endoscopi.  
Jadi, tak usah heran jika ia memiliki jadwal praktik yang ter-
golong ketat. Namun, di tengah kesibukannya yang sangat 
menyita waktu, penggemar olahraga tenis ini tetap berusaha 
menikmati waktu bersama keluarga dan teman dekat.

Yang menarik, pilihan refreshing itu biasanya dialamatkan un-
tuk menikmati suasana karaoke bersama. “Biasanya, kami tak 
hanya sekadar bernyanyi, tetapi sekaligus menelurkan album,” 
candanya. Ya, tiap berkaraoke bersama keluarga maupun 
teman, dr. Arif selalu merekam aktivitas karaoke mereka ke 
dalam bentuk CD (compact disk), yang bisa diputar ulang.

“Sangat mengasikkan ketika mendengarkan kembali rekaman 
bareng tersebut. Apalagi saat sendiri di dalam mobil. “Seru, 
bikin enggak ngantuk saat berkendara,” ungkap, dokter yang 
lebih suka mengendarai mobil sendiri, tanpa sopir ini. 

Senang Menikmati Album Pribadi
Selain menikmati waktu berkaraoke bersama keluarga, dokter spesialis penyakit dalam ini 
senang meluncurkan album pribadi.

dr. M Arif Setiawan, Sp.PD
Mitra Keluarga Depok

❝Seorang dokter itu harus 
well informed. Peka dan 
mampu memprediksi kondisi 
pasien sedari awal. Minimal 
mampu membangun 
komunikasi yang baik dengan 
pasien dan keluarganya.❞
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Praktik Sambil Latihan
Andai tidak menetapkan pilihan menjadi seorang pelayan kesehatan, Anda mungkin akan 
mengenal Sumono Handoyo sebagai atlet (sprinter) nasional asal Jawa Barat.

❝Seiring bertambahnya 
usia orang seharusnya 

lebih sadar olahraga. 
Bukan meninggalkannya. 

Semakin tua, otot dan tulang 
harus dimaintain dengan 

melakukan olahraga yang 
sesuai dengan usia dan 

kondisi kesehatan.❞.

dr. Sumono Handoyo, Sp.OT
Mitra Keluarga Bekasi

Ketika duduk di bangku kelas 3 SMA, Sumono Handoyo 
dikenal sebagai atlet sprinter (lari jeda pendek) untuk 
cabang atletik di nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 

meter. Sumono muda tercatat sebagai atlet untuk kontingen 
Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) VII, 
Surabaya, tahun 1969. Namun, pada saat hampir besamaan, 
pengumuman hasil penerimaan ujian masuk perguruan tinggi 
kala itu menempatkan nomer peserta ujian Sumono Handoyo 
sebagai calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unversitas 
Padjadjaran (FK UNPAD), Bandung.
 
“Apa boleh buat, saya tidak mungkin melanjutkan profesi atlet. 
Karena kedokteran cukup berat,” ujar dokter praktik di Mitra 
Bekasi sejak tahun 1993 ini. Meski begitu, namanya masih 
disebut dan dipanggil pada setiap invitasi pemilihan atlet untuk 
PON berikutnya. “Saya selalu dipanggil untuk memperkuat tim 
Jawa Barat pada PON VIII dan IX. Namun, tidak mungkin bisa 
ikut berkontribusi,” jelasnya.

Selesai Program Pendidikan Dokter Umum (PPDU) tahun 
1977, dr. Sumono Handoyo ikut program PTT, di bawah 
naungan Kejaksaan Agung. Ia ditempatkan di pulau Buru untuk 
menangani masalah kesehatan sebanyak 10.000 tahanan 
politik di sana. “Pulaunya luas, jadi kalau ada pasien yang 
butuh pertolongan, saya langsung lari ke lokasi, sementara 
rekan dokter lainnya harus naik motor untuk mencapai lokasi. 

Hitung-hitung praktik tanpa meninggalkan olahraga. Saat itu 
usia saya masih 27 tahun,” kisahnya, sambil tersenyum. 

Tahun 1987 dr. Sumono menuntaskan Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS) Bedah Orthopaedi di Universitas 
Indonesia (UI). Menurut suami dari Ir. Ratna Diah, Msi ini, 
orthopaedi merupakan spesialisasi yang sangat pas untuk 
orang praktis seperti dirinya. “Saya senang dengan pekerjaan 
orthopaedi. Pasien tidak kesakitan. Mana yang bermasalah 
kita perbaiki, dan aplikasinya langsung kelihatan. Praktis,” 
ujar dokter spesialis yang masih rutin melakukan olahraga 
sepeda. “Rutin tiap minggu pagi. Dari Sunter ke Senayan, atau 
ikut meramaikan car free day. Ya, latihan sekitar 1,5 jam, atau 
bersepeda sekitar 30 km,” sebutnya, enteng.  

Selain menikmati olahraga, waktu senggang lainnya lebih 
dimanfaatkan bersama keluarga. “Hari Rabu sore saya sengaja 
off dari pekerjaan. Waktunya saya pakai untuk refreshing 
bersama istri dan anak-anak. Biasanya kita janjian ketemu di 
mal, misalnya. Lihat-lihat, makan, atau sekedar jalan-jalan 
saja,” urainya. 

foto: 4pack.wordpress.com
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rekomendasi

Jika Anda seorang wanita berusia di atas 65 tahun, atau 
laki-laki berusia antara 50 – 70 tahun yang memiliki 
risiko osteoporosis, seperti; pernah mengalami patah 

tulang yang disebabkan oleh aktivitas normal, misal jatuh dari 
berdiri (patah tulang karena kerapuhan). Pernah mengalami 
rheuma toid arthritis kronis, penyakit ginjal kronis, memiliki 
gangguan makan, diet terlalu ketat. Menopause dini (baik dari 
penyebab alami atau operasi).  Memiliki sejarah pengobatan 
hormon  untuk kanker prostat atau kanker payudara. Merokok 
dan memiliki riwayat keluarga ada yang menderita osteopo-
rosis.  Pernah mengkonsumsi obat kortikosteroid (predni-
son, metilprednisolon) setiap hari selama lebih dari 3 bulan. 
Mengkonsumsi penggantian hormon tiroid. Pernah menjalani 
masa-masa minum alkohol hampir setiap hari,maka sangat 
disarankan untuk melakukan pemeriksaan kepadatan (massa) 
tulang, atau Bone Mineral Density (BMD).

Akan tetapi kurangnya kepadatan tulang, bukan hanya dimilki 
oleh wanita post menopause ataupun wanita lebih dari 65 ta-
hun. Wanita ataupun pria masa kini tak kurang yang mengala-
mi kepadatan tulang yang berkurang diakibatkan oleh gaya 
hidup modern. Upaya untuk mencegah terjadinya keropos 
tulang dimasa tua perlu dilakukan pemeriksaan sedini mungkin 
untuk memperbaiki masa tulang yang kurang padat dimasa 
muda (20 tahun).

Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan sebagai  antisipasi 
pada kerapuhan tulang dan osteoporosis (silent disease) yang 
terjadi, karena kondisi kelainan tulang dimana densitas atau 
kepadatan mineral tulang menurun yang mengakibatkan 
kelainan struktur tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan 
 mudah patah.  Setelah melakukan pemeriksaan dan memper-
oleh hasil diagnosa osteoporo sis, berkonsultasilah mengenai 
aktivitas atau exercise yang harus dilakukan beserta dietnya 
 dengan dokter yang berkompeten untuk menanganinya. 
 Karena, tingginya morbiditas (angka kesakitan) yang terkait 

Bone Densitometry

Memprediksi Risiko Patah Tulang

Deteksi dini osteoporosis sangat penting dengan pengukuran 
densitas kepadatan tulang dengan menggunakan alat Densitometri, 
khususnya pada wanita berusia di atas 45 tahun, menopause, dan 
andropause. Hasil pemeriksaan akan sangat membantu dalam 
menentukan diagnosa dan pemberian terapi (pengobatan). 

dengan terjadinya patah tulang, maka upaya pencegahan 
 merupakan prioritas. Termasuk bagi wanita berusia di atas 65 
tahun dan  laki-laki usia di atas 70 tahun. 

MEMPREDiKsi RisiKO
Teknologi kedokteran telah menghasilkan teknik-teknik 
non-invasif untuk mengukur kepadatan mineral tulang 
melalui pemeriksaan yang hanya memerlukan waktu sekitar 
5-15 menit. Pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan 
alat yang disebut Densitometry, untuk mengukur kepadatan 
tulang/kepadatan mineral di tulang Anda, sekaligus melakukan 
tes untuk mendeteksi osteoporosis dan memprediksi risiko 
patah tulang yang mungkin terjadi.

Pemeriksaan ini bermanfaat dalam mengindentifikasi 
penurunan masa tulang seseorang sehingga meminimalkan 
resiko fraktur, mencegah terjadinya fraktur di masa yang akan 
datang dan dapat memonitor terapi untuk menjaga massa 
tulang. Sistem kerja alat ini ada yang dapat mengukur lumbal, 
 pangkal paha, lengan bawah,  perge langan  lengan ataupun 
tulang tumit saja.  Dengan kata lain, pemeriksaan ini memban-
tu dalam memprediksi kemungkinan patah tulang pada masa 
 depan dengan menentukan tingkat BMD (Bone Mineral Den-
sity). Bagian yang diperiksa adalah tulang belakang antero-
posterior (AP) dan lateral, femur proximal, dan  lengan bawah, 
hingga total body (seluruh  tubuh).

Bone Densitometer menggunakan sejumlah kecil dari x-ray 
untuk menghasilkan gambar tulang belakang, pinggul, lengan, 
atau seluruh tubuh. X-ray adalah terdiri dari dua tingkat energi 
yang di serap secara berbeda oleh tulang  dan bukan tulang 
(otot, cairan dan lemak) dalam tubuh. 

GOLDEn stanDaRD
Densitometry  menggunakan teknologi DXA (dual-energy 
x-ray absorptiometry), merupakan pemeriksaan kepadatan 
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Oleh: dr. Yenniastoeti, CCD, CDT 
Mitra Keluarga Surabaya

indikator hasil tes bondensitometer 
berdasarkan whO

T-score - adalah kepadatan tulang Anda dibandingkan 
dengan kepadatan tulang pada orang dewasa muda yang 
sehat dengan jenis kelamin yang sama dengan Anda.

Nilai T adalah jumlah unit - disebut standar deviasi - 
bahwa kepadatan tulang di atas atau di bawah rata-rata.
∞ T score positif sampai -1 dikategorikan normal.
∞ T score antara -1 sampai -2,5 menunjukkan tanda 

osteopenia, suatu kondisi di mana kepadatan tulang di 
bawah normal dan dapat menyebabkan osteoporosis.

∞ T score sama atau di bawah -2,5 menunjukkan bahwa 
tulang telah mengalami osteoporosis.

Z-score - adalah jumlah standar deviasi di atas atau di 
bawah nilai normal untuk usia Anda dengan jenis kelamin, 
berat badan, dan asal-usul etnis atau ras yang sama.
∞ Jika Z-score Anda -2 atau lebih rendah, menunjukkan 

bahwa telah terjadi suatu kelainan selain penuaan, dan 
menyebabkan hilangnya tulang yang abnormal.

∞ Jika dokter dapat mengidentifikasi masalah mendasar, 
kondisi tulang Anda dapat diobati dan kehilangan 
tulang dapat diperlambat atau dihentikan.

∞ Jika Z-score Anda luar biasa tinggi atau rendah, hal 
itu mungkin menunjukkan kebutuhan tes medis lebih 
lanjut. 

❝Dengan 
pemeriksaan 
Densitometry 
akan didapatkan 
hasil yang cepat, 
akurat & aman❞

tulang yang paling aman dan tidak menimbulkan nyeri serta 
bisa dilakukan dalam waktu 5-15 menit. Bone densito metry 
DXA sendiri ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) 
sebagai Golden Standard dalam pemeriksaan massa tulang 
karena memiliki keung gulan antara lain:
•	 Akurasi dan presisi hasil yang lebih baik
•	 Resolusi hasil yang tinggi
•	 Waktu yang singkat
•	 Paparan radiasi yang rendah (lebih rendah dari paparan ra-

diasi foto thorax).

Karekteristik terpenting yang menjadikan suatu alat ukur se-
bagai pilihan untuk menegakkan diagnosis adalah  akurasi 
dari alat tersebut. Studi yang menggambarkan akurasi 
 masing-masing alat pengukuran dapat dibandingkan.  DXA 
memiliki akurasi 3-6%, hal ini sedikit  lebih tinggi pada  akurasi 
dari QCT 5-15%. Selain itu presisi (pemeriksaan ulang) 
 merupakan variabel penting  untuk memonitor hasil terapi 
suatu penyakit. DXA memiliki presisi 1-3%. Peralatan untuk 
pemeriksaan klinis massa tulang atau risiko fraktur umumnya 
memiliki sensitifitas moderat sampai tinggi dan spesifisitas 
rendah.

BMD tes, lazimnya digunakan untuk mendiagnosa  besarnya 
massa tulang yang berkurang dan osteoporosis, melihat 
seberapa baik obat osteoporosis bekerja, dan untuk mem-
prediksi risiko patah tulang masa depan. Sedangkan peme-
riksaan  dengan  Densitometer-USG lebih tepat disebut sebagai 
 screening awal penyakit osteoporosis.Keuntungan nya adalah 
kepraktisan dan harga pemerik saannya yang lebih murah. 
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Line Dance

Dansa Pencegah Osteoporosis

Happy, healthy, and fun. Selain mengasikkan, Line Dance 
(Langkah Dansa) memiliki andil dalam mempertajam daya 
ingat, melatih dan memperlancar kemampuan motorik, 
orientasi dan konsentrasi, hingga mencegah osteoporosis.

foto: blog.stretchdanceco.com
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Line Dance, istilah ini mungkin masih asing bagi sebagian 
orang yang masih awam tentang olahraga tari ini, namun 
jangan tanya pada mereka para penggemar dansa 

menyehatkan ini. Dengan senang hati para instruktur dan 
penggemar Line Dance akan menjelaskan secara tuntas 
tentang olahraga kesukaannya itu. Mintalah mereka untuk 
memperagakan sedikit dasar-dasarnya. Dijamin, Anda tidak 
akan kuasa menahan langkah untuk mengikuti gerakan Line 
Dance.

Gerakan dasarnya mirip poco-poco yang sempat populer 
beberapa waktu lalu. Kendati demikian gerakan kaki seperti 
langkah dan putaran menjadi hal terpenting dalam olahraga 
ini. Asiknya, olahraga ini dapat dilakukan secara sendiri 
maupun berkelompok. Untuk pemula akan dilatih gerakan 
sederhana dengan fokus pada langkah-langkah kaki. Bagi yang 
telah mahir mendalami olahraga ini atau para trainer dapat 
mengembangkan beragam gerakan Line Dance terbaru yang 
banyak beredar di media Internet/media sosial.

Line Dance merupakan olahraga dengan sentuhan koreografi 
gerakan tari. Olahraga ini mulai dikenal di Amerika Serikat 
pada tahun 1800-an, di mana para pesertanya menari 
bersama dengan iringan musik country. Saat ini Line Dance 
bisa dilakukan dengan berbagai jenis musik yang dipadukan 
dengan gerakan koreografi. 

Peminat Line Dance banyak datang dari kalangan berusia 
40 tahun ke atas. Selain menyenangkan, sebagian besar dari 
mereka mengatakan bahwa Line Dance merupakan aktivitas 
olahraga agar tidak cepat pikun dan mencegah osteoporosis. 
Sangat bermanfaat untuk kesehatan, meningkatkan rasa 
percaya diri, hingga membangun komunitas sosial dan 
pergaulan.

Manfaat Kesehatan
Gerakan-gerakan dasar Line Dance tidak seberat olahraga 
biasa, seperti senam aerobik atau lari. Bahkan, tanpa 
memerlukan tenaga, namun mampu membuat tubuh 

berkeringat. Itu sebabnya, olahraga ini cocok untuk orang 
yang sudah berumur. Bagi kelompok manula,  olahraga ini 
dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi dengan 
banyaknya langkah-langkah yang diulang.

Gerakannya tidak jauh berbeda dengan tarian lain, tetapi 
telah dibakukan dalam rangkaian gerak yang disebut step 
sheet. Serupa dengan jenis tari lainnya, gerakan pada Line 
Dance juga harus seirama dengan alunan musik pengiring 
seperti hip hop, salsa, dan cha cha dut yang disesuaikan meski 
gerakannya tidak jauh berbeda.

Rutin menari Line Dance dan mengonsumsi makanan dengan 
gizi seimbang merupakan langkah tepat untuk menunda 
kepikunan. “Manfaatnya banyak sekali. Happy, healthy and 
fun, latihan fisik sambil bergembira merupakan cara paling 
tepat agar tidak cepat pikun. Melatih motorik, pernapasan juga 
bagus, dan tidak terlalu up atau memaksa fisik,” kata Atit Sri, 
instruktur dari Ikatan Langkah Dansa Indonesia (ILDI) Pusat, di 
sela-sela acara jamming Langkah Dansa, di The Breeze BSD 
City, Tangerang Selatan.

Menurut Atit, Langkah Dansa atau menari sambil melakukan 
gerakan yang diiringi berbagai ragam musik sesuai selera 
itu sangat direkomendasikan bagi perempuan dan lelaki. 
“Terutama kalangan berusia di atas 40 tahun. Selain tidak 
memaksa secara fisik, bahkan tidak memerlukan tenaga untuk 
mencari keringat, namun sangat bermanfaat untuk kesehatan,” 
ucapnya.  pnst

❝Selain bermanfaat dalam 
mencegah osteoporosis, Line 
Dance juga memperkuat rasa 

percaya diri dan menumbuhkan 
rasa kebersamaan❞
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MANFAAT LINe DANCe
Gejala penuaan adalah satu hal yang tidak bisa 
dihindari. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa 
diperlambat. Semakin bertambahnya usia, manusia 
harus menyadari kondisi semakin renggangnya 
hubungan antara otak dan tubuh. Selain memelihara 
hubungan antara otak dan tubuh (melatih motorik), 
Line Dance tergolong senam low impact, minim 
cedera, dan sangat cocok bagi kalangan berusia lanjut 
dengan manfaat diantaranya:

∞ Meningkatkan refleks, keseimbangan, dan kekuatan 
tubuh bagian bawah serta melatih kardio

∞ Menjaga kepadatan tulang atau mampu mencegah 
osteoporosis

∞ Meningkatkan keseimbangan tubuh
∞ Mengencangkan otot pinggul

health & life style

LINe DANCe DAN LANgKAH DANSA DI 
INDONeSIA

Menurut Rick Bowen (dalam artikel: Line & Country & 
Western Dance & Music Faq- yang disusun oleh Julian 
Gothard), asal muasal Line Dance dapat ditelusuri 
hingga ke tahun 1800-an, dalam bentuk dansa ‘contra’ 
- dimana pasangan penari membentuk barisan, pria 
disatu sisi dan wanita di sisi lainnya dengan jarak 
diantara mereka, dan pasangan yang berada di paling 
belakang bergerak di antara barisan hingga ke ujung, 
berputar keluar dan kembali ke posisinya. Salah satu 
contoh tarian (Line Dance ‘Contra’) ialah The Stroll 
yang dapat dilihat dalam film GREASE.

Sedangkan menurut Wikepedia, Line Dance tertua 
ditemukan dan diciptakan pada tahun 1961 berjudul 
San Fransisco Stomp, yang merupakan nomor 
country. Dengan berkembangnya disco di era 70an 
maka berkembang pula Line Dance hingga ke bentuk 
sekarang dengan berbagai genre musik, seperti swing, 
rock ‘n roll, disco, latin, dan sebagainya. 

Di Indonesia, olahraga tari asal negeri paman sam ini 
dikenal dengan sebutan Langkah Dansa yang populer 
sejak 10 tahun terakhir ini. Komunitas pecinta Langkah 
Dansa membentuk organisasi Ikatan Langkah Dansa 
Indonesia (ILDI) dan tercatat sebagai salah satu cabang 
olahraga yang bernaung di bawah Federasi Olahraga 
Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) di Kementerian 
Pemuda dan Olahraga  (Kemenpora).

“Seperti wushu, senam aerobik, zumba dan lainnya. 
Langkah Dansa tercatat sebagai cabang olahraga yang 
tidak untuk kejuaraan atau dipertandingkan. Namun, 
jika hanya dalam bentuk kompetisi sektoral atau 
sekadar lomba sih mungkin saja,” kata Atit Sri, instruktur 
sekaligus Wakil Bidang Pendidikan dan Pelatihan ILDI 
Pusat. 

Saat ini, ada banyak nomor-nomor Langkah Dansa 
yang telah disesuaikan dengan lagu-lagu Indonesia 
melalui kolaborasi band pengiring dengan hasil inovasi 
koreografer para instruktur ILDi.

OLAHRAgA 4 DIMeNSI

Sebuah artikel mengenai Line Dance di media online 
menyebutkan bahwa berbeda dengan olahraga secara 
umum, Line Dance masuk dalam kategori olahraga yang lebih 
memiliki dimensional. Manusia memiliki 4 level keberadaan 
(dimensi) yaitu fisik, emosi, mental dan spiritual. Olahraga 
biasa pada umumnya hanya memiliki 1 atau 2 level keberadaan 
(dimensional), yaitu fisik dan mental saja. Sedangkan olahraga 
dansa, terutama Line Dance mencakup 4 dimensi, mulai dari 
kegiatan bergerak (fisik), merasakan (emosi), memikirkan 
(mental), dan berjamaah (spiritual).

foto: fairyhedgehog.blogspot.co.id
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korporasi

Rebranding RSMK Grup - Life Love and Laughter.

Rumah Kedua untuk Semua

Di Mitra Keluarga, saya disambut dengan hangat, dirawat dengan 
penuh kasih sayang hingga memperoleh kesembuhan. Seperti 
berada di rumah sendiri, penuh semangat dan kembali memiliki 
kehidupan.

Ada yang berbeda pada tampilan (tampak muka) Rumah 
Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, yang mulai 
beroperasi pada 27 Juli 2015. Perbedaan mencolok 

terlihat pada logo baru yang tersemat di hampir semua lini, 
sudut, properti rumah sakit, hingga seluruh kelengkapan 
materi maupun berkas administrasi. Logo yang mewakili rantai 
cinta dengan tiga gradasi pastel colour tone itu dilengkapi 
slogan; life. love. laughter. 

Semua perubahan itu – logo/rebranding Mitra Keluarga Grup 
telah disampaikan Direktur Utama Mitra Keluarga Grup  Ir. 
Rustiyan Oen MBA, saat Penawaran Umum (Public Expose) 
Saham Perdana PT Mitra Karya Sehat Tbk, pada Maret 2015. 

Melalui rebranding yang dilakukan, Mitra Keluarga 
berkomitmen untuk menjadi suatu ‘keluarga’ seutuhnya 

dengan me lakukan transformasi pada semangat brand yang 
bernafaskan kehidupan, cinta, dan kebahagiaan yang diwakili 
dengan brandline atau slogan life. love. laughter. Mitra 
Keluarga ingin menekankan unsur ‘rumah’ dari kata ‘rumah 
sakit’ yang bertransformasi menjadi tempat atau ‘rumah kedua’ 
bagi yang membutuhkan layanan medis maupun yang ingin 
menjaga kesehatan secara umum.

“Awalnya ditujukan untuk menyamakan persepsi Mitra 
 Keluarga Grup dan keseragaman komunikasi kepada pihak 
eksternal,” ujar dr. Ita Widjajanti Sandjaja, Corporate Marketing 
Manager Mitra Keluarga Grup. Namun, perubahan logo 
itu juga diikuti oleh perubahan paradigma pelayanan dan 
perilaku yang membumi dengan pasien atau siapapun yang 
berkunjung ke Mitra Keluarga.

tUMbUh KEMbanG MitRa KELUaRGa GRUP
Mitra Keluarga mendirikan rumah sakit pertamanya 
pada tahun 1989 dan pada saat ini telah memiliki dan 
mengoperasikan 12 rumah sakit. Delapan berlokasi di 
Jabodetabek, tiga di Surabaya (Jawa Timur), dan satu di 
Tegal (Jawa Tengah).

Setiap rumah sakit dilengkapi dengan ruang gawat darurat, 
klinik rawat jalan, kamar rawat inap, ruang operasi, unit 
perawatan intensif dan farmasi, lengkap dengan layanan 
laboratorium dan radiologi. Rumah sakit juga menawarkan 
layanan khusus seperti kebidanan, pediatrik, penyakit 
dalam, angiografi, bedah ortopedik, bedah saraf dan 
lainnya. Semua rumah sakit Perseroan telah diakreditasi 
oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Mitra Keluarga Grup telah berubah menjadi salah satu 
operator rumah sakit swasta terbesar dengan jumlah 
pasien mencapai 1,73 juta pasien pada tahun 2014, dan 
tercatat sebagai rumah sakit terbesar kedua dengan 
kapasitas 1.953 tempat tidur.

Hingga akhir tahun 2014, Mitra Keluarga memperkerjakan 
lebih dari 4.900 tenaga profesional medis termasuk 
dokter, staf laboratorium, perawat dan terapis dan 
terdapat lebih dari 830 dokter spesialis praktik di 11 Rumah 
Sakit Mitra Keluarga.

Pada Juli 2015, Mitra Keluarga kembali membuka dan 
mengoperasikan satu rumah sakit di Kalideres, Jakarta 
Barat. Mitra Keluarga Kalideres merupakan rumah sakit 
kedua belas Mitra Keluarga Grup. Rumah sakit yang 
berdiri di atas lahan seluas + 14,500 m2, terletak di Jl. 
Peta Selatan, Kalideres yang berdekatan dengan kawasan 
industri dan perumahan di kawasan Jakarta Barat.

Mitra Keluarga Kalideres dibangun dengan 6 Lantai 
pelayanan dan 1 lantai basement dengan kapasitas 
pelayanan untuk saat ini total 63 tempat tidur dengan 
fasilitas kamar perawatan biasa sampai kamar perawatan 
intensif.



Edisi 15 - 2015 | 31 

❝Mitra Keluarga 
is where life is. A 
place where you 
feel the comfort 
second only 
to home. You 
might be born 
here, bleed here, 
cry here, laugh 
here and grow 
here. A place 
where you are 
simply loved. A 
family❞

RUMAH KeDUA
“Mereka lahir di sini, menerima perawatan (ketika sakit) di sini, 
dan tersenyum bahagia di sini. Menemukan cinta dan harapan 
yang dimulai dari Mitra Keluarga. Selanjutnya, mereka kembali 
untuk konsultasi kesehatan, baik untuk diri sendiri, membawa 
putra-putri, suami, bahkan seluruh keluarga. Rutinitas 
hubungan yang terjalin baik itu kemudian kami terjemahkan 
sebagai life. love. laughter. (hidup, cinta dan senyum/tawa),” 
papar dr. Ita Widjajanti.

Dengan semua perubahan itu, Mitra Keluarga ibarat payung 
dari sebuah keluarga besar, sehingga merupakan rumah kedua 
bagi siapapun. Untuk mewujudkan konsep tersebut, dilakukan 
perubahan secara keseluruhan hingga kepada pendekatan 
perilaku, dimana siapapun yang datang ke Mitra Keluarga akan 
disambut sebagai keluarga. 

“Salah satu perubahan yang juga cukup mencolok dari 
rebranding ini, kami tidak lagi memakai kata rumah sakit, tetapi 
langsung menyebut sebagai Mitra Keluarga. Kami tidak ingin 
Mitra Keluarga memiliki image sebagai tempat orang yang 
sakit, tetapi merupakan ‘rumah kedua’ bagi semua orang yang 
peduli dengan kesehatan. Rumah bagi siapa saja, baik yang 
sakit maupun yang sehat,” imbuh dr. Ita Widjajanti.

Life. Love. anD LauGfTer.
Kata life., diartikan sebagai memulai (kembali)  kehidupan, 
sebut saja keluarga muda yang memulai kehidupannya di 
Mitra Keluarga. Putra atau putri mereka lahir di Mitra Keluarga, 
mereka membelai cinta dan kehidupan baru mereka dari sini 
(Mitra Keluarga). Atau pasien yang memperoleh kesembuhan 
setelah menjalani perawatan di Mitra Keluarga, sehingga 

ia merasa kembali hidup. Bahkan, menemukan kembali 
kehidupannya, karena dilayani dan dirawat dengan sepenuh 
hati dan penuh kasih sayang.

Unsur love, diartikan sebagai upaya membangun 
kekeluargaan, baik antar sesama staf maupun di seluruh jajaran 
Mitra Keluarga, dan yang paling penting adalah membangun 
rasa kekeluargaan kepada pasien atau siapapun yang datang 
ke Mitra Keluarga. 

Sedangkan laughter., menggambarkan kegembiraan dan 
kepuasan sebagai ‘anggota’ keluarga besar Mitra Keluarga. 
Siapapun yang datang ke Mitra Keluarga, untuk dirawat 
atau sekadar melakukan konsultasi kesehatan, akan keluar 
dengan penuh senyum. Bahkan tertawa bahagia, karena telah 
memperoleh solusi dan rekomendasi yang terbaik. “Gambaran 
sederhananya, life. love. laughter., mungkin terwakili oleh 
karakter seorang ibu muda yang aktif dan penuh kasih sayang 
ketika melayani dan mengurus putra-putri kecilnya,” sebutnya.

Untuk membangun konsep tersebut, dilakukan berbagai 
pelatihan maupun diskusi internal mengenai konsep, 
pemahaman, hingga implementasi 3L (life. love. laughter.) 
kepada seluruh jajaran. Dilakukan juga sosialisasi kepada 
semua yang berhubungan dengan Mitra Keluarga, termasuk 
pasien dan keluarga pasien. “Perubahan dilakukan hingga 
kepada identitas dan perilaku seluruh awak Mitra Keluarga 
Grup. Bahkan, kartu nama kami pun memuat kutipan kata-kata 
mutiara yang sangat bersahabat. Ya, kami tengah membangun 
budaya sebuah keluarga dengan slogan life. love. laughter.,” 
ucapnya.  pnst
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wisata

Sawarna

The Hidden Paradise in Banten
Kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan pantai 
selatan ini layak disebut sebagai surga wisata yang sungguh 
memikat.

Pantai eksotik dan indah ini cocok sebagai tempat wisata. Dengan 
bibir pantai sepanjang 65 km yang berhadapan langsung dengan 
samudra hindia ini masih tergolong ‘perawan’ dengan paduan 
hijaunya pepohonan hutan tropis dan pasir putih yang bersentuhan 
dengan nuansa biru kehijauan air laut Pantai Sawarna. 

Menariknya, pantai pasir putih di sana memiliki ciri khas batu-batu 
besar yang menjulang ke langit – penduduk menyebutnya batu 
layar— dengan lokasi yang tak jauh dari bibir pantai, sehingga 
menghadirkan nuansa unik keindahan Pantai Sawarna yang 
sungguh memikat. 

Lokasi wisata pantai di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Lebak, 
Banten ini mulai ramai dikunjungi wisatawan sejak tahun 2007 
silam dan belum terlalu banyak ternoda oleh tangan-tangan jahil 
perusak alam.

Pantai Sawarna merupakan pantai yang di Desa 
Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. 
Belakangan, pantai Sawarna semakin dikenal dan 
berhasil mencuri hati para traveller untuk singgah dan 
menikmati wisata alam dan pantai Banten yang masih 
bersih dan belum terjamah berbagai pencemaran ini.

Tiap sudut pantai yang ada di Sawarna menjanjikan 
beragam keindahan wisata alam dengan ciri khas dan 

keunikan tersendiri. Setidaknya ada 7 pesona Sawarna 
yang bisa dinikmati wisatawan. Mulai dari sekadar 
menikmati keindahan alam, bermain pasir pantai, 
surfing, melakukan jelajah gua dan pantai, hingga jalan-
jalan sambil hunting mencari spot atau area yang tepat 
untuk dapat mengabadikan berbagai pemandangan 
yang memikat. Asiknya lagi, setiap sudut pantai yang ada 
di Sawarna ini dengan mudah dapat dijangkau karena 
jaraknya yang saling berdekatan.

Sawarna sebenarnya merupakan nama sebuah desa di Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Desa 
di kawasan pesisir ini memiliki  beberapa obyek wisata pantai yang sangat menarik. namun, 
para wisatawan yang sempat berkunjung ke sana terlanjur menyebut semua obyek wisata 
pantai dan gua itu dengan sebutan Pantai Sawarna

wisata Pantai DEnGan 7 PEsOna KEinDahan
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Obyek wisata di kawasan Sawarna ini meliputi Pantai 
Ciantir, Pantai Tanjung Layar, Pantai Karang Bokor, 
Pantai Karang Seupang, Pantai Karang Taraje, Pantai 
Legon Pari, Pantai Pulo Manuk serta beberapa goa yang 
juga patut dikunjungi seperti goa Lalay, goa Langir, dan 
lain sebagainya. Pantai-pantai yang ada di kawasan 
wisata Sawarna tersebut masing-masing memiliki ciri 
khas dan keunikan masing-masing yang setiap sudutnya 
cukup menarik untuk dijelajahi.

Selain keindahan pantai, anda dapat berkeliling 
mengunjungi salah satu goa yang indah seperti Goa 

Kelelawar. Sama seperti dengan namanya gua ini dihuni 
oleh ratusan kelelawar. Panjang goa ini mencapai 1000 
m. Pada bagian dasar gua terdapat sungai bawah tanah 
yang berlumpur setebal 10-15 cm.

Tak heran, dengan semua keunggulan itu, Pantai 
Sawarna disebut-sebut sebagai salah satu pantai 
tercantik –dalam liputan sebuah televisi swasta 
bertajuk:”7 Pantai Tercantik di indonesia versi on The 
Spot”

foto: berikwicaksono.com
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wisata

7 PEsOna sawaRna

 ∞ Pantai Ciantir: Pantai pasir putih berhias deburan ombak 
kecil menawan nan ramah dengan latar belakang jajaran 
pohon kelapa ini merupakan lokasi andalan Sawarna. Banyak 
kegiatan seperti volley pantai, main bola, berjemur, atau 
sekadar bermain pasir dan air yang dinikmati wisatawan di 
sepanjang garis pantai yang bersih dan elok. 

 ∞ Jembatan gantung: Sebuah Jembatan di atas sungai yang 
bermuara ke laut dan menghubungkan desa menuju pantai. 

 ∞ Tanjung Layar:  Merupakan lokasi dimana terdapat 2 buah 
batu tinggi dengan wujud seperti layar yang berhadapan 
dengan karang dengan bentuk memanjang sehingga 
menyerupai tembok pemecah ombak. Lokasinya sekitar  
1 km dari pantai Ciantir. 

 ∞ Lagoon Pari: Teluk berbentuk setengah lingkaran bertabur 
pasir putih yang sangat halus dengan desiran ombak kecil. 
Lokasinya agak jauh dari bibir pantai sehingga ombak 
sudah terurai sebelum menyentuh Teluk Lagoon Pari. 
Lokasinya berjarak sekitar 3 km dari Pantai Ciantir yang 
bisa dicapai sambil berjalan menyusuri pantai. Atau melalui 
jalan perbukitan dan persawahan warga sambil menikmati 
pemandangan yang sangat menakjubkan.  

 ∞ gua Lalay: Lokasinya berada di tengah persawahan yang 
bisa dicapai melalui jembatan gantung. Di dalam gua 
terdapat aliran sungai sehingga Anda pasti basah jika berada 
di dalam gua. 

 ∞ Karang Bokor: Karang Batu ini berbentuk mirip Tanah Lot 
di Bali. Lokasinya bisa dicapai dengan menembus melalui 
hutan hingga mencapai bibir pantai, dimana lokasi batu akan 
terlihat sempurna. 

 ∞ Pulau Manuk:  Pantai yg sudah di komersilkan, ada petugas 
penjaga yang menarik retribusi. Lokasinya di depan gerbang 
masuk desa Sawarna sebelum hutan lindung.

PeTA OBJeK wISATA SAwARNA



RUtE MEnUJU sawaRna

Lokasi wisata Sawarna bisa dicapai melalui 2 jalur jalan yang 
bisa ditempuh. Jaraknya sekitar 280 Km dari Jakarta. Bisa 
ditempuh dengan menggunakan jasa angkutan umum melalui 
bus jurusan Bogor - Pelabuhan Ratu, lalu lanjut ke desa Bayah/
Sawarna. Atau dengan kendaraan pribadi melalui jalur seperti 
berikut:
 
RUTe 1 – MeLALUI JALUR SeRANg BANTeN: 
Jakarta - Serang Timur - Pandeglang - Malimping - Bayah - 
Sawarna.

Rute ini relatif lebih pendek, namun kondisi jalan masih banyak 
yang rusak, sehingga perjalanan akan memakan waktu yang 
belih lama. 

RUTe 2 – MeLALUI JALUR PeLABUHAN RATU: 
Jakarta - Ciawi - Cibadak - Pelabuhan Ratu - Cisolok - 
Sawarna.

Rute ini banyak dipilih karena jalanan yang lumayan mulus. 
Hanya saja, medannya cukup rumit dan dinamis dengan 
jalanan berkelok dan tanjakan yang cukup dahsyat, sehingga 
asik untuk dinikmati sebagai touring dengan kendaraan yang 
memadai.
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kuliner

Ayam Goreng Aroma

Ayam goreng Kremes

Bicara pilihan kuliner dengan menu ayam goreng di Jakarta, tentu 
manjadi sangat biasa karena maraknya resto ayam goreng yang tersebar 
hampir di setiap wilayah. Hanya saja, untuk memperoleh cita rasa ayam 

goreng yang benar-benar mak nyus, Anda harus mencari informasi, rela 
menjelajah, hingga mencicipinya ke berbagai lokasi kuliner, yang tidak selalu 
bisa memenuhi harapan sesuai selera yang dicari.  

Rekomendasi dari mulut ke mulut menyebut menu ayam goreng kremes dan 
bakar sambal ijo di bilangan Matraman Raya, Jakarta Timur, punya cita rasa 
khas tradisional dengan sentuhan modifikasi pemiliknya yang membuat pas 
di lidah. Berdasarkan rekomendasi itulah tim majalah Mitra Keluarga (life love 
laughter) mengunjungi resto yang hadir dengan desain klasik minimalis itu.  

Tanpa terlalu lama menunggu di resto berkapasitas sekitar 60 kursi itu, ayam 
goreng kremes, nasi gudeg pincuk, dan iga cobek mercon yang ditunggu-
tunggu pun tiba. Yups, penampakan ketiga menu itu memang sungguh 
memikat. Ayam goreng kremes yang tertata apik lengkap dengan sambal 
cobek dan lalapan itu mengumbar aroma harum dan menggoda selera untuk 
segera disantap. 

Kesan pertama saat mencicipi menu ‘andalan’ ini ialah adanya sensasi 
rasa manis pedas dan gurih dengan sentuhan crispy nan lembut yang 
terasa nyaman di lidah. Mulai dari gigitan pertama terasa jelas bumbu yang 
digunakan untuk membuat ayam ini sangatlah Indonesia. Kulitnya garing tapi 
daging dalamnya masih terasa gurih. Dagingnya empuk, mungkin karena 
menggunakan ayam kampung yang masih muda. Sentuhan pedas manis 
datang dari sambal cobek, sedangkan rasa gurih renyah berasal dari daging 
ayam berbalut bumbu rempah khas nusantara yang terasa pas di lidah.

Menu iga cobek merconnya memberikan sensasi daging iga yang lembut 
dengan sentuhan pedas yang tak terasa membuat kepala mulai berkeringat. 
Mantap. Sementara gudeg pincuk yang tersaji di atas daun pisang itu 
melengkapi paduan khas nikmatnya menu tradisional Indonesia yang bisa 
diperoleh di sini. 

bERaGaM MEnU
Di dalam daftar menu terpampang puluhan menu khas yang sesuai nama 
aslinya. Mulai dari ayam goreng kremes, ayam bakar kecap sambal ijo, rica-
rica, ayam saos padang, garang asam, hingga soto ayam. Namun, meski 
mengusung nama Ayam Goreng Aroma, tersedia puluhan menu khas 
tradisional seperti bandeng kremes tulang lunak, gulai kepala ikan asam 
pedas, sop buntut, soto betawi, rawon keling, hingga beragam item pilihan 

Cita Rasa Tradisional 
Indonesia

Asiknya menikmati beragam menu kuliner 
tradisional Indonesia yang sesuai ekspektasi 

dengan harga yang pas di kantung.

Nasi gudeg Pincuk

Nasi Ijo Royo Royo

Pindang Bandeng
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menu nasi goreng. Pastinya, semua menu yang ditawarkan 
adalah menu asli khas tradisonal Indonesia yang telah 
memperoleh sentuhan modifikasi tangan dingin chef otodidak 
Eva Marlina, sang pemilik resto Ayam Goreng Aroma. 

“Saya memang terinspirasi dari masakan ayam khas Yogya. 
Jadi, signature kita memang ayam goreng kremes dan ayam 
bakar sambal ijo. Tetapi, kita tidak mungkin hanya menyajikan 
menu ayam saja. Makanya kita juga ada menu masakan 
tradisional lainnya. Bahkan, ada nasi kuning, nasi ijo royo-royo, 
nasi liwet Semarang, tumpeng mini (porsi satu orang), sampai 
gado-gado dan ketoprak  pun kami siapkan,” jelas Eva.

Yang pasti, semuanya merupakan menu tradisional Indonesia 
yang dihadirkan dengan sentuhan modifikasi mantan 
pengusaha catering rumahan ini. “Kemarin, saya baru keluarin 
satu menu lagi, sate gebyur. Kuliner khas Banyumas ini 
ternyata banyak yang suka,” ucapnya.  
 
Soal harga, “Cukup worth it lah,” kata Eva. Cuma ditawarkan 
mulai dari Rp25.000 hingga Rp65.000 rupiah untuk satu porsi 
menu pilihan. Sedangkan untuk jenis minuman, dipatok mulai 
Rp8.000 hingga belasan ribu rupiah. “Umumnya pelanggan 
puas. Bahkan kebanyakan selalu kembali lagi ke sini. Ada 
banyak wajah pelanggan yang cukup familiar karena sering 

makan di sini,” timpal Sandra, Manager Operasional Ayam 
Goreng Aroma.

Sayang, tempatnya tidak terlalu besar. Tak heran, untuk lunch 
time dan dinner semua kursi selalu terisi penuh, sehingga 
banyak juga pelanggan yang tidak kebagian tempat, dan 
terpaksa bergeser ke tempat lain.  (3’s/pnst)

Sop Buntut
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dapur

Manfaat Buah Leci

Pas untuk Mencegah Osteoporosis 
Selain banyak mengandung nutiris, vitamin dan mineral 
untuk melawan kanker dan menyehatkan jantung, konsumsi 
buah leci (lychee) juga sangat baik dalam menjaga 
 kesehatan tulang. Leci merupakan sumber makanan yang 
kaya fosfor dan magnesium yang memberi dukungan 
ter hadap tulang kuat dan mineral seperti tembaga dan 
mangan, untuk memperkuat tulang rapuh. Sedangkan 
mineral seng dan tembaga akan meningkatkan efektivitas 
vitamin D dan mempengaruhi asimilasi kalsium yang 
memelihara kesehat an tulang. (*)

Es LyChEE tEa
Berbeda dengan umumnya Es Lychee Tea yang ditawarkan, 
Dapur Pusat Resto Aroma Ayam Goreng menghadirkan 
minuman segar dengan cita rasa khas ini dengan buih di 
atasnya. Selain tampil menarik, minuman segar ini cocok 
dinikmati sebagai teman makan siang.

bahan dasar: 
∞ ½ gelas air syrup lychee 
∞ 1 gelas air teh
∞ 2 sendok simple syrup (20 ml)
∞ Es batu secukupnya

Cara membuat:
∞ Blend semua materi sampai menghasilkan buih
∞ Tuangkan ke dalam gelas yang telah diisi beberapa 

buah leci
∞ Satu gelas Es Lychee Tea siap untuk dinikmati.

* Resep dari Dapur Pusat Ayam Goreng Aroma

eva Marlina

Dari Bisnis Catering Rumahan

Hobi travelling sedari muda rupanya membawa berkah bagi 
Eva Marlina. Dengan melakukan jelajah nusantara hampir ke 
seluruh pelosok Indonesia, ia memiliki kesempatan mencicipi 
beragam masakan tradisional di setiap daerah. Tak heran 
dengan kelebihannya dalam menebak racikan bumbu asli 
dari setiap masakan itu, Eva mampu mengolah semua jenis 
masakan tradisional, persis seperti masakan aslinya. Hebatnya 
dengan sedikit sentuhan modifikasi sesuai selera chef otodidak 
ini, jadilah masakan khas Indonesia dengan cita rasa menarik 
yang semakin terasa pas di lidah masyarakat Jakarta.

Memiliki bekal kemampuan memasak yang sering mendapat 
pujian dan sangat disukai keluarga dan kerabat, Eva pun mulai 
menjajal bisnis catering. “Awalnya hanya melayani pelanggan 
rumah tangga di wilayah sekitar rumah. Ternyata responnya 
sangat bagus, hingga berhasil menjadi catering rekanan 
untuk beberapa instansi. Maka saya kemudian berpikir untuk 
membuka rumah makan, di Pasar Mobil Kemayoran dan 
Mangga Dua Squere,” ucap wanita berdarah campuran Medan 
(Sumatera Utara) – Jawa ini.

Yups, bisnis kuliner tampaknya telah menjadi garis tangan ibu 

dari tiga putra ini. Tahun 
2009 Eva memberanikan 
diri membuka resto dengan 
tajuk Ayam Goreng Aroma, 
di jalan Antara, Pasar 
Baru, Jakarta Pusat. “Tapi 
awalnya kita pakai nama 
Ayam Goreng Yogya,” 
timpalnya. Lagi-lagi menu 
masakan dengan cita rasa 
khas tradisional Indonesia 
olahan tangannya 
memperoleh respon 
bagus pelanggan. Jadi, tak 
usah heran jika semua pengalaman itu membuatnya semakin 
tertantang untuk membuka resto Ayam Goreng Aroma, di 
kawasan Matraman, Jakarta Timur, sejak November, 2014 
silam.

Saat ini, Eva tengah membangun semacam Dapur Pusat. Dari 
sini lah racikan bumbu dan bahan-bahan mentah kuliner 
khasnya diolah untuk didistribusikan untuk kedua restonya. 
Namun, seperti kata Eva, ia belum punya rencana untuk 
membuka franchise. “Dapur pusat itu disiapkan sebagai pusat 
distribusi untuk pengembangan cabang-cabang baru yang 
tengah disiapkan titik-titik lokasinya,” ungkapnya.  (3’s/pnst)
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SPECIAL EVENT
Seminar Awam & Kelas Bento
Makanan Sehat Untuk Sang Buah Hati
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk. 09.00-12.30
Pembicara:

•	 dr. Gracia J.M.T. Winaktu, M.S., Sp.GK
•	 Pristina Gosana (Pengajar Bento & Owner 

Little Bento House)
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

Dance to Pink
Minggu, 18 Oktober 2015, Pk. 06.00-11.00
Pembicara: dr. Walta Gautama, Sp.Bonk
Taman Jogging - Kelapa Gading

SEMINAR AWAM
Kenali dan Atasi Pengapuran pada Sendi
Minggu, 18 Oktober 2015, Pk. 10.00-12.00
Pembicara: dr. Troydimas Panjaitan, Sp.OT
Aula Mazarello, Gereja St. Yohanes Bosco

SEMINAR ILMIAH
Seminar Ilmiah
Updated Perspective of Artherosclerosis: From 
Diagnosis to Intervention
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 09.00-14.00
Pembicara:	 •	dr.	Utojo	Lubiantoro,	Sp.JP-FIHA 

•	dr.	Budiyanto,	Sp.JP-FIHA 
•	dr.	Francisca	Wibowo,	Sp.PD

Moderator: dr. Ignatius Yansen Ng, Sp.JP-FIHA
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

Penatalaksanaan Terkini Gangguan Haid & 
Kesuburan
Minggu, 04 Oktober 2015, Pk. 08.00-14.00 
 
Pembicara:	 •	dr.	Boy	Abidin,	Sp.OG(K) 

•	dr.	Andi	Darma	Putra,	Sp.OG(K) 
•	dr.	Botefilia,	Sp.OG(K) 
•	Dr.	dr.	Budi	Wiweko,	Sp.OG(K) 
•	dr.	Nurhidayat	Kusuma,	Sp.OG 
•	dr.	Marly	Susanti,	Sp.OG(K) 
•	dr.	Tri	Bowo	Hasmoro,	Sp.And

Moderator:	 •	dr.	Caroline	Tirtajasa,	Sp.OG(K) 
•	dr.	Ni	Made	Desy	Suratih,	Sp.OG(K)

Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

TALKSHOW
Daai TV “Dunia Sehat”
Persalinan pada Bayi Kembar
Rabu, 02 September 2015, Pk. 11.00-12.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG (K)

Radio Sonora FM  Jakarta 92.0 “Good Morning 
Jakarta”
Kesemutan dan Kelumpuhan pada Tangan
Selasa, 15 September 2015, Pk. 08.00-09.00
Pembicara: dr. Karuniawan P, Sp.OT

PRENATAL CLASS
Siap Hadapi Persalinan
Sabtu, 05 September 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

Aman Melewati Masa Nifas
Sabtu, 12 September 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

Dahsyatnya Manfaat Asi
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: dr. Briggita Godong & Bidan
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

Pemeriksaan & Perawatan Bayi Baru Lahir
Sabtu, 26 September 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

9 Bulan yang Menakjubkan
Sabtu, 03 Oktober 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

Nutrisi Tepat Ibu Hamil
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

Siap Hadapi Persalinan
Sabtu, 17 Oktober 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan
Ruang Auditorium Lt.7 RSMK Kelapa Gading

Aman Melewati Masa Nifas
Sabtu, 24 Oktober 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan
Ruang Auditorium Lt.8 RSMK Kelapa Gading

Dahsyatnya Manfaat Asi
Sabtu, 31 Oktober 2015, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan
Ruang Auditorium Lt.9 RSMK Kelapa Gading

SENAM
Senam Diabetes Mellitus & Seminar Awam
Perawatan Luka Diabetes
Sabtu, 05 September 2015, Pk. 07.00-10.00
Pembicara: dr. Yefta M, Sp.BP
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading
    
Senam Diabetes Mellitus & Seminar Awam
Jangan Abaikan Kelainan Kaki Diabetes
Sabtu, 03 Oktober 2015, Pk. 07.00-10.00
Pembicara: dr. Michael Setiawan, Sp.B
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

LAIN-LAIN
Gathering Cancer
Tahi Lalat & Seputar Kanker Kulit
Jumat, 25 September 2015, Pk. 10.00-12.00
Pembicara: dr. Gunawan Budisantoso, Sp.KK
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading
    
Gathering Cancer
Mengenali Gejala Kanker pada Anak
Jumat, 30 Oktober 2015, Pk. 10.00-12.00
Pembicara: dr. Ruankha Bilommi, Sp.BA
Ruang Auditorium Lt.6 RSMK Kelapa Gading

bEKasi

SPECIAL EVENT
Baksos Pengobatan Gratis
Kamis, 17 September 2015, Pk. 08.00 – Selesai
Team dokter umum RS. Mitra Keluarga Bekasi & 
Bekasi Timur
Grand Metropolitan
Bekerjasama dengan Yayasan Metropolitan Peduli

SEMINAR AWAM
Trigliserid, Pola Makan dan Penyakit Jantung 
Koroner
Sabtu, 12 September 2015, Pk. 08.30 - 12.00
Pembicara: dr. Djamal, Sp.JP
Auditorium Lantai 6, RS. Mitra Keluarga Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Progress of Sitagliptin in Treatment of T2DM
Minggu, 18 Oktober 2015, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara:	 •	dr.	Olly	Renaldi,	SP.PD-KEMD
	 •	dr.	Adhiarta,	Sp.PD-KEMD
di Hotel Haris Summarecon Bekasi

PRENATAL CLASS
Management Laktasi
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 12.00 - 13.00
Bidan	Lina	Erlina
Auditorium Lantai 6, RS. Mitra Keluarga Bekasi

Touch Therapy
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk. 12.00-13.00
Bidan Ida Zuraida
Auditorium Lantai 6, RS. Mitra Keluarga Bekasi

SENAM
Senam Osteoporosis
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00
Lapangan Parkir Ruko Bekasi Mas (Seberang RS. 
Mitra Keluarga Bekasi)

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 12.00 & 16.00 - 18.00
Auditorium Lantai 6, RS. Mitra Keluarga Bekasi

LAIN-LAIN
Gathering HD
Hidup Sehat dengan Dialisis
Sabtu, 24 Oktober 2015
Pembicara	:	dr.	Santoso	Chandra,Sp.PG-KGH
Auditorium Lantai 6, RS. Mitra Keluarga Bekasi

KELaPa GaDinG
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SEMINAR AWAM
Waspadai Kanker Payudara
Kamis, 17 September 2015, Pk. 19.00 - 21.00
dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS
Artotel Hotel, MH Thamrin

Aneurisma &  Stroke Perdarahan
Sabtu, 19  September 2015, Pk. 09.00 - 12.00
dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS
R. Auditorium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran
    
Waspadai Kanker Payudara
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk. 09.00 - 12.00
dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS R
Auditorium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran

TALKSHOW
Talkshow Radio Sonora, 92.0 FM
Selasa, 20 Oktober 2015, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Albertus Sewianto, Sp.JP

PRENATAL CLASS
Perawatan Gigi pada Ibu Hamil
Sabtu, 12 April 2015, Pk. 07.00 - 09.00
drg. Mimi Korita, Sp.Ortho
Auditorium Lt.6 RS  Mitra Kemayoran, Jakarta
*(Sesuai Kondisi)
    

KEMayORan
SENAM
Diabetes
Setiap hari Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00

Senam Hamil
Setiap hari Sabtu, Pk. 07.00 - 09.00

PROMO
Paket Kelainan Jantung
September - Desember 2015

Paket Deteksi Kelainan Jantung
September - Desember 2015
   
Deteksi Dini Kanker Payudara 
1 Oktober - 31 Desember 2015

- Mammografi Disc 40%
- USG Mammae Disc 30%
- Mammografi + USG Mammae Disc 30%

Screening Osteoporosis
- Bonedensitometry (Kekeroposan Tulang) Disc 20%

Member Card Gratis
- Transaksi laboratorium atau farmasi >   
  Rp. 1.000.000,-
- Transaksi radiologi > Rp. 1.500.000,-

DONOR
Donor Darah
Kamis, 29 Oktober 2015, Pk. 08.30 - 11.30
Auditorium Lt.6 RS  Mitra Kemayoran, Jakarta
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SENAM
10.00	-	SELESAI

Manfaat Gizi untuk Buah Hati
Sabtu, 3 Oktober 2015
Pak	Bambang	TMC	(Vendor)

Tanya Jawab Seputar Kehamilan
Minggu, 4 Oktober 2015
Bidan Ahli

Baby Wipes
Sabtu, 10 Oktober 2015
Ibu	Tanti	PIGEON	(Vendor)

Kunci Sukses ASI Eksklusif
Minggu, 11 Oktober 2015
dr. Ari Setiawati, Sp.A

Tahap Pemberian Makan pada Bayi
Sabtu, 17 Oktober 2015
Ahli Gizi

Tanya Jawab Seputar Kehamilan
Minggu, 18 Oktober 2015
Bidan Ahli

Stimulasi Tumbuh Kembang pada Bayi
Sabtu, 24 Oktober 2015
Fisioterapi

Tanya Jawab Seputar Kehamilan
Minggu, 25 Oktober 2015
Bidan Ahli

Tanya Jawab Seputar Kehamilan
Sabtu, 31 Oktober 2015
Bidan Ahli

Info & Pendaftaran 031.8543111/8542111
ext 1551-1553
Mengikuti senam hamil 10X, uang pendaftaran akan
dikembalikan 50% bila bersalin di RS Mitra Keluarga 
Waru

waRU

SPECIAL EVENT
Roadshow
“Kanker Serviks”
Rabu, 30 September 2015, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. R. Purbonoto, Sp.OG
Tempat:	Fitness	First,	Cibubur

STROKE
Rabu, 21 Oktober 2015, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Everhardus,	Sp.S
Tempat:	PT	CG	Power	Systems	Indonesia

SEMINAR AWAM
Gathering Pasien Diabetes Mellitus
“Waspadai Penyakit Tuberkulosis (TB) pada Penderita 
Diabetes Mellitus”
Sabtu, 12 September 2015, Pk. 08.00 - 10.00
Pembicara: dr. Mirsyam R. Wiratmoko, Sp.P
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Seminar Kalbe Family
“Imunitas, Imunisasi & Imunomodulator”
(Mengenal Paket Lengkap Daya Tahan Tubuh Anak)
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara: dr. Aryana Diani, Sp.A
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Gathering Pasien Diabetes Mellitus
“Cara	Mengobati	Rematik	&	Pencegahannya”
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara: dr. Bona Adhista, Sp.PD
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

SEMINAR ILMIAH
Simposium IBI
Penanganan HPP Sebelum Rujuk Pasien &
Gangguan Pernapasan pada Bayi Baru Lahir
Kamis, 22 Oktober 2015, Pk. 12.00 - 17.00
Pembicara: dr. Dessy Afrianty, Sp.A & dr. Wira, Sp.OG
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Simposium IDI
Penatalaksanaan Penyakit Jantung & Pembuluh 
Darah
Kamis, 12 November 2015, Pk. 12.00 - 17.00
Pembicara: dr. Yahya & dr. Joeristanti, Sp.JP
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

PRENATAL CLASS
Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
Sabtu, 5 September 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
Sabtu, 12 September 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

CibUbUR
Pentingnya Maanfaat ASI
Sabtu, 26 September 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Nutrisi Ibu Hamil
Sabtu, 3 Oktober 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Pemeriksaan & Perawatan Bayi Baru Lahir
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Momen Indah pada Masa Kehamilan
Sabtu, 17 Oktober 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
Sabtu, 24 Oktober 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
Sabtu, 31 Oktober 2015, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Sabtu, 12 September 2015, Pk. 06.30 - 08.00
Instruktur: Persadia
Halaman	Parkir	di	RSMK	Cibubur

Senam Diabetes Mellitus
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk. 06.30 - 08.00
Instruktur: Persadia
Halaman	Parkir	di	RSMK	Cibubur

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Bidan
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur

DONOR
Bakti Sosial Donor Darah
Setetes Darah Anda Bermakna bagi Sesama
Sabtu, 7 November 2015, Pk. 08.30 - 11.30
PMI
Auditorium	Lt.	4	RSMK	Cibubur
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SPECIAL EVENT
Seminar Kehamilan
Moment Indah Menanti dan Merawat si Kecil & 
Prenagen Bellydance
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
R. Auditorium Lantai 4, RS MK Tegal

SEMINAR AWAM
Gathering  Pasien Jantung
Senam Jantung Sehat & Talk Show
Pola Makan & Olahraga untuk Menjaga Kesehatan 
Jantung
Minggu, 13 September 2015, Pk. 07.00 - Selesai
Pembicara: dr. Min Athoilah, Sp.JP 
Lapangan Parkir Belakang RSMK Tegal
    
Seminar Tumbuh Kembang Anak
Peran Penting ASI & MPASI Bagi Tumbuh Kembang 
si Kecil
Sabtu, 24 Oktober 2015, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara:	 •	dr.	Dhani	PS	Widodo,	Sp.A 

•	Maryani	Winda,	Amd.	Gz
R. Auditorium Lantai 4, RSMK Tegal

SEMINAR ILMIAH
Kalbe Akademia
One	Day	Nutrition	Course
Kamis, 22 Oktober 2015, Pk. 08.00 – Selesai
Pembicara:
•	 dr.	Nanny	Soetedjo,	Sp.PD,	K-EMD,	DCN,	FINASIM
•	 dr.	Lilik	Sukesi,	Sp.PD,	K-IC,	FINASIM
•	 dr.	Edwin	Rusli	Widjaya,	Sp.An
R. Auditorium Lantai 4, RS MK Tegal

TALKSHOW
Infertilitas
Selasa,  15 September  2015, Pk. 10. 00 - 11.00
Pembicara: dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Radio Radar FM

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10. 00 - Selesai
    
Senam Boyok
Setiap Hari Sabtu, Pk. 08.00 - Selesai
Minggu I & III
   
Pijat Medis Bayi
Senin – Jumat, Pk. 09.00 - 16.00
*Ditangani oleh bidan terlatih & profesional

PROMO
Promo Operasi Hernia*
Paket Bedah - Operasi Hernia Kelas 3 - 3 Hari 
Perawatan

Gol.2 Dengan MESH
Bius Umum : Rp. 6.500.000
Bius Lokal    : Rp. 5.775.000

Gol.2  Tanpa MESH
Bius Umum : Rp. 6.200.000
Bius Lokal    : Rp. 5.400.000

Promo Persalinan Normal & Caesar*
Persalinan Normal - 3 Hari Tanpa Komplikasi
S.VIP	 :	 Rp.	9.790.000
VIP	 :	 Rp.	8.059.000
Utama B : Rp. 7.015.000
Utama A : Rp. 6.960.000
Kelas 1 : Rp. 5.900.000
Kelas 2 : Rp. 4.850.000
Kelas 3 : Rp. 4.350.000

Persalinan	Caesar	-	5	Hari	Tanpa	Komplikasi
S.VIP	 :	 Rp.	20.460.000
VIP	 :	 Rp.	17.095.000
Utama B : Rp. 15.560.000
Utama A : Rp. 15.470.000
Kelas 1 : Rp. 13.635.000
Kelas 2 : Rp. 11.260.000
Kelas 3 : Rp. 10.130.000

*syarat dan ketentuan berlaku

LAIN-LAIN
Konsultasi Gizi
Senin – Sabtu, Pk. 08.00 - 16.00
Poli Rawat Jalan RS MK Tegal

tEGaL
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sURabaya

TALKSHOW
Talk Show Radio Dakta – Bekasi

Aktivitas Selama Kehamilan
Jumat, 18 September 2015, Pk. 10.00-11.00
Pembicara:	dr.	Evelyn	Tunardy,	Sp.OG

Gangguan pada Telinga
Jumat, 16 Oktober 2015, Pk. 10.00-11.00
Pembicara: dr. Kristiawan Abri, Sp.THT

PRENATAL	CLASS
Ceramah	Kesehatan	Klub	Ibu	Hamil

Menjaga Kesehatan Mata Selama Kehamilan
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 11.30-12.30
Pembicara: dr. Nur Intan, Sp.M
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang

Serba-serbi Makanan Pendamping Air Susu 
Ibu (MPASI)
Sabtu, 24 Oktober 2015, Pk. 11.30-12.30
Pembicara: dr. Yulia Antolis, Sp.A
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang

SENAM
Klub Senam Hamil - Prenatal Class
Setiap Sabtu, Pk. 10.30-11.30
Tim	Bidan	RSMK	Cikarang
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang

PROMO
Paket Melahirkan Normal & SC
Februari - Desember 2015

DONOR
Bakti Sosial
Sabtu, 12 September 2015, Pk. 08.00-11.30
Tim PMI Kabupaten Bekasi 
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Cikarang

LAIN-LAIN
Roadshow Seminar Kesehatan Goes to 
Company
Kolesterol Dapat Menurunkan Kualitas Hidup
Jumat, 18 Oktober 2015, Pk. 14.00-15.00
Pembicara: dr. Hyhot Mausar, Sp.PD
PT Yamaha Music Asia

CiKaRanG

SPECIAL EVENT
Word Stroke Day: Health Talk
Waspada 1 dari 3 Pertanda Stroke
Jumat, 30 Oktober 2015, Pk. 16.00 - 18.00
Pembicara:	 •	dr.	A.	Iskandar,	Sp.S	(K)
	 •	dr.	Asra	Al	Fauzi,	Sp.BS
	 •	dr.	Nur	Setiawan,	Sp.BS
Taman Bungkul Surabaya

SEMINAR AWAM
Deteksi Dini Kanker Paru-paru
Sabtu, 12 September 2015, Pk. 09.30
Pembicara:	 •	dr.	Daniel	Maranatha,	Sp.P	(K)
	 •	dr.	Yosis	Yohannes	Motullo,	Sp.B.TKV
	 •	dr.	Paulus	Rahardjo,Sp.Rad	(K)
Auditorium Lt. 5 RSMK Surabaya

Mengenal & Mengatasi Ruam Popok pada 
Anak
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Windy Miryana, Sp.KK
Auditorium Lt. 5 RSMK Surabaya

Pencegahan Hepatitis B
Sabtu, 26 September 2015, Pk. 09.30
Pembicara:	dr.	Hery	Purbayu,	Sp.PD-KGEH
Auditorium Lt. 5 RSMK Surabaya

Deteksi Dini & Penanganan Gagal Jantung
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk. 09.30
Pembicara:	Dr.	dr.	J.	Nugroho	EP.	Sp.JP	(K)	FIHA
Auditorium Lt. 5 RSMK Surabaya

PRENATAL CLASS
Manfaat Pijat Bayi
Sabtu, 5 September 2015, Pk.  08.00
Fisioterapi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Persiapan Menjelang Persalinan
Minggu, 6 September 2015, Pk.  09.00
Bidan
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Kebutuhan Gizi Ibu Hamil
Sabtu, 12 September 2015, Pk.  08.00
Ahli Gizi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Mengenal Lebih Dalam Manfaat ASI
Minggu, 13 September 2015, Pk.  09.00
Klinik Laktasi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Tanda Bahaya saat Persalinan
Sabtu, 19 September 2015, Pk.  08.00
Bidan
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Perawatan Kulit pada Bayi
Minggu, 20 September 2015, Pk.  09.00
Kamar Bayi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Tehnik Pijat Bayi
Sabtu, 26 September 2015, Pk.  08.00
Fisioterapi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Menu Makanan untuk Ibu Menyusui
Minggu, 27 September 2015, Pk.  09.00
Ahli Gizi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil
Sabtu, 3 Oktober 2015, Pk.  08.00
Ahli Gizi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Tanda Bahaya & Penyakit Saat Nifas
Minggu, 4 Oktober 2015, Pk.  09.00
Bidan
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Manfaat Pijat Bayi
Sabtu, 10 Oktober 2015, Pk.  08.00
Fisioterapi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Perawatan Puting Susu Selama Menyusui
Minggu, 11 Oktober 2015, Pk.  09.00
Klinik Laktasi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Macam-macam Kontrasepsi
Sabtu, 17 Oktober 2015, Pk.  08.00
Bidan
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Icterus pada Bayi
Minggu, 18 Oktober 2015, Pk.  09.00
Kamar Bayi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Tehnik Pijat Bayi untuk Mencegah Penyakit
Sabtu, 24 Oktober 2015, Pk.  08.00
Fisioterapi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Menu Makanan untuk Ibu Menyusui
Minggu, 25 Oktober 2015, Pk.  09.00
Ahli Gizi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya

Menyusui pada Ibu Bekerja
Sabtu, 31 Oktober 2015, Pk.  08.00
Klinik Laktasi
Auditorium Lt. 6 RSMK Surabaya
   
SENAM
Senam Diabetes

Sabtu, 5 September 2015
Instruktur senam diabetes
Area parkir lobby RSMK Surabaya

Sabtu, 19 September 2015
Instruktur senam diabetes
Area parkir lobby RSMK Surabaya

Sabtu, 3 Oktober 2015
Instruktur senam diabetes
Area parkir lobby RSMK Surabaya

Sabtu, 10 Oktober 2015
Instruktur senam diabetes
Area parkir lobby RSMK Surabaya

PROMO
Promo Senam Hamil
1 Juli - 31 Desember 2015
Free 1 kali senam hamil di RSMK Surabaya
Syarat & Ketentuan Berlaku
Pengambilan voucher di Pusat Informasi
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SPECIAL EVENT
Gathering Pasien Jantung 
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 08.00 - Selesai
Pembicara: dr. Yahya B Juwana, Sp.JP, FIHA, PhD
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

SEMINAR AWAM
Seminar Awam 
Kenali Tanda-tanda & Pencegahan Kanker Serviks 
Sabtu, 05 September 2015, Pk. 08.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Sofani Munzila, Sp.OG 
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

Seminar Komunitas KECC
Gaya Hidup & Sindrom Metabolik 
Sabtu, 12  September 2015, Pk. 08.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Andry Surandy, Sp.PD 
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

Seminar Awam 
Hidup Berkualitas dengan Diabetes 
Sabtu, 03  Oktober 2015, Pk. 08.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Indah Gianawati, Sp.PD
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok
Kalbe Nutrisional

Seminar Komunitas KECC
Seputar Diabetes, Hipertensi, dan Penyakit Gagal 
Ginjal 
Rabu, 06 Oktober 2015, Pk. 09.00 - Selesai 
Pembicara:	dr.	Edwin	Simatupang,	Sp.PD
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

Seminar Komunitas
Kenali Tanda-tanda & Pencegahan Kanker Serviks 
Sabtu, 17 Oktober 2015, Pk. 08.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

SEMINAR ILMIAH
Round Table Discussion

PRENATAL CLASS
Muntah Berlebihan saat Kehamilan
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 11.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

Deteksi Dini, Gangguan Pendengaran pada 
Bayi 
Sabtu, 24 Oktober 2015, Pk. 11.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Deasi Anggraini, Sp.THT 
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

SENAM
SenamHamil 
Sabtu, Pk. 10.00 – Selesai

Senam Diabetes Mellitus
Rabu & Sabtu, Pk. 06.30 - 09.00

PROMO
Harga Khusus*:
·∞ Kolesterol	/	Profil	Lipid
·∞ Asam Urat
·∞ Gula Darah Sewaktu

DONOR
Bukti Cinta Sesama
Sabtu, 26  September 2015, Pk. 08.30 - 11.30

DEPOK
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SEMINAR AWAM
Hipertensi
Sabtu, 19 September 2015, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: dr. David Kristanto, Sp.PD
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

Jantung
Minggu, 11 Oktober 2015, Pk. 11.00-13.00
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Gereja GPIB Immanuel Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Jantung Koroner
Kamis, 08 Oktober 2015, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara:

∞∞ dr.	Faris	Basalamah,	Sp.JP,	FIHA,	FAPSIC
∞∞ dr.	Isman	Firdaus,	Sp.JP(K),	FIHA,	FAPSIC,	
FESC,	FSCAI

Hotel Harris - Bekasi

TALKSHOW
Nutrisi Seimbang bagi Pasien Jantung
Kamis, 10 September 2015, Pk. 08.00-09.00
Pembicara:	dr.	STELLA	BELLA,	Sp.GK.	M.Gizi
Radio Dakta Bekasi (107 FM)

PRENATAL CLASS
Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Metode 
Kangguru
Sabtu, 26 September 2015, Pk. 11.30-12.00
Bersama: Tim Bidan
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

Nyeri pada Ibu Hamil
Sabtu, 31 Oktober 2015, Pk. 11.30 - 12.00
Bersama: dr. RISMA PASARIBU, Sp.KFR
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

SENAM
Senam Diabetes
Sabtu, Pk. 07.00-08.00
Halaman Parkir RSMK Bekasi Timur

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

Senam Hamil 
Sabtu, 10.00-11.00
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

PROMO
Promo Harga Khusus Pemeriksaan Pap Smear
Oktober - Nopember 2015
Klinik Wanita RSMK Bekasi Timur

LAIN-LAIN
Gathering Pasien Jantung
Sabtu, 12 September 2015, Pk. 09.00-12.00
dr.	Faris	Basalamah,	Sp.JP,	FIHA,	FAPSIC
Hotel Aston - Bekasi

Gathering Pasien Kanker
Sabtu, 17 Oktober 2015, Pk. 09.00-12.00
Dra. Stella Bella, Sp.GK, M.Gizi
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

bEKasi tiMUR

SEMINAR AWAM
Hepatitis Kronis
Sabtu, 5 September 2015, Pk. 09.00-11.00
Pembicara:	dr.	Roesdiyana	Ekawati,	Sp.PD
Auditorium Lt.6 RSMK Kenjeran

Penyakit Jantung Koroner
Sabtu, 26 September 2015, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Samuel Sudanawidjaja, Sp.JP (K) FIHA
Auditorium Lt.6 RSMK Kenjeran

Waspada Menopouse Dini
Sabtu, 17 Oktober 2015, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Diana Suyono, Sp.OG & dr. Rosita Sari 
Sutanto, Sp.KK
Auditorium Lt.6 RSMK Kenjeran

Osteoporosis 
Sabtu, 24 Oktober 2015, Pk. 09.00-11.00
Pembicara: dr. Ida Yuanita, Sp.KFR
Auditorium Lt.6 RSMK Kenjeran

TALKSHOW
Radio Suara Surabaya 100.0 FM

Penyakit Jantung Koroner
Kamis, 17 September 2015, Pk. 12.00-13.00
Pembicara: dr. Samuel Sudanawidjaja, Sp.JP (K) FIHA

Waspada Menopouse Dini
Kamis, 29 Oktober 2015, Pk. 12.00-13.00
Pembicara: dr. Diana Suyono Sp.OG & dr Rosita Sari 
Sutanto, Sp.KK

KEnJERan
PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Sabtu & Minggu, Pk. 08.00-09.00
Instruktur: Bidan, Ahli Gizi
Auditorium Lt. 6, RSMK  Kenjeran

SENAM
Senam Osteoporosis

Sabtu, 12 & 26 September 2015, Pk. 07.00-
08.00
Tim Rehab Medik
Halaman Parkir RSMK Kenjeran

Sabtu, 10 & 24 Oktober 2014, Pk. 07.00-08.00
Tim Rehab Medik
Halaman Parkir RSMK Kenjeran

PROMO
Berlaku  1 Juli s/d 30 Desember 2015

MCU Paket Healthy Heart 
Rp. 900.000

Paket Pap Smear 
Rp. 250.000

Paket Vaksin Kanker Serviks  untuk 3 x 
Penyuntikan
Rp. 2.680.000

Paket Kesehatan Paru
Rp. 400.000

Paket Persalinan Normal
Rp. 7.000.000

Paket Persalinan Sectio
Rp. 16.000.000
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KENJERAN
Senam Osteoporosis

Olahraga Teratur dan Terukur untuk 
warga Sekitar

Mitra Keluarga Kenjeran menyelenggarakan Senam 
Osteoporosis sebagai program rutin yang diadakan setiap hari 
Sabtu pagi, pukul  07.00 - 08.00. Kegiatan yang diprakarsai 
para Marketing itu menggandeng Tim Rehabilitasi Medik yang 
berpartisipasi sebagai instruktur. Peserta senam berasal dari 
masyarakat sekitar, perwakilan dari Puskesmas dan rekanan 
Mitra Keluarga Kenjeran. 

KELAPA GADING
Simposium Ilmiah

Patogenesis dan Rasional Terapi Hemorrhoid: 
PRe-PeRI-PASKA Terapi Hemorrhoid

Mitra Keluarga Kelapa Gading mengadakan Simposium Ilmiah 
yang mengangkat tema mengenai “Patogenesis dan Rasional 
Terapi Hemorrhoid; PRE-PERI-PASKA Terapi Hemorrhoid”. 
Simposium Ilmiah berakreditasi IDI yang berlangsung pada 
Sabtu, 06 Juni 2015 itu menghadirkan narasumber DR. dr. H. 
Murdani A. Sp.PD, KGEH, DR. dr. Harmin Sarana, MM, FS, Sp.KL, 
SpB(K) dan dr. Gracia J.M.T. Winaktu, MS, Sp.GK, serta mode-
rator dr. Mutiara Yasmin Iskandar, Sp.PD.

Diawali dengan pembahasan oleh DR. dr. Murdani tentang 
Pathogenesis dan Rasional Penatalaksaan Hemorrhoid sebagai 
proses berjangkitnya penyakit yang diawali oleh terjadinya 
 infeksi hingga timbulnya reaksi akhir atau dimulainya gejala 
klinis. Kemudian dilanjutkan oleh DR. dr. Harmin yang mem-
bahas metode pengobatan wasir dengan teknik pengobatan 
terkini (paling modern), dimana pasien tidak perlu  menderita 
nyeri setelah operasi, yaitu tehnik pembedahan tanpa meng-
gunakan pisau, lebih dikenal dengan metode HAL RAR 
 (Haemorrhoid Arteri Ligation Recto Anal Repair). Pembahasan 
akhir, ditutup oleh dr. Gracia yang membahas mengenai pen-
tingnya menjaga pola hidup sehat untuk mencegah timbulnya 
wasir, sebelum dan sesudah operasi.

Tehnik pembedahan tanpa menggunakan pisau merupakan 
metode pengobatan yang masih jarang ditemukan, karena 
membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Untuk 
itulah, Mitra Keluarga Kelapa Gading berinisiatif menyelengga-
rakan Simposium Ilmiah mengenai topik tersebut. Simposium 
ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pe-
mahaman para dokter umum dan spesialis. 

KEMAYORAN
Seminar Kesehatan

Dansa dan Tumor Otak

ada yang menarik pada acara seminar kesehatan hasil kerja-
sama Mitra Kemayoran dan CISC (Cancer Information and 
Suport Center), di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Jl Bekasi 
Timur, Jatinegara, pada Sabtu, 11 Juli 2015. Seminar kesehat-
an yang sedianya membahas topik cukup berat, atau seputar 
 “Tumor Otak” itu dibuka dalam nuansa keakraban melalui 
 dansa bersama para peserta dari CISC dan anggota Jemaat 
Gereja yang cukup meriah.

Alhasil, relaksasi dan refreshing sejenak melalui acara dansa 
bersama itu cukup efektif untuk menepis ketegangan saat 
memasuki sesi pembahasan mengenai gejala, pencegahan 
dan penanganan Tumor Otak yang disampaikan oleh dr. 
Mardjono Tjahjadi, Sp.BS. Bahkan, peserta terlihat santai 
namun antusias menyimak materi pembahasan, dan 
bersemangat untuk memahami masalah melalui pertanyaan 
yang diajukan hingga di penghujung acara. 
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BEKASI TIMUR
workshop

Pengelolaan Risiko Penyakit Degeneratif Secara Praktis

sabtu, 12 september 2015, Mitra Keluarga Bekasi Timur 
bekerjasama dengan IDI Kota Bekasi mengadakan workshop 
dengan tema “Pengelolaan Resiko Penyakit Degeneratif Secara 
Praktis”. Workshop tersebut ditujukan untuk memberikan 
    pelatihan kepada dokter umum guna meningkatkan 
keterampil an dalam menjalankan praktik sehari-hari agar 
cepat dan tepat tanggap dalam merujuk pasien ke rumah sakit. 
Khususnya pasien dengan kasus  jantung, agar tidak terlambat 
dalam pe nanganannya.

Acara yang berlangsung di Hotel Harris Summarecon  Bekasi 
itu menghadirkan narasumber; dr. Faris Basalamah, Sp.JP, 
FIHA, FAPSIC; dr. Santoso Karo Karo, MPH, Sp.JP(K) FIHA, 

 FAsCC dan dr. Tri Sutowo, Sp.PD. Workshop ini dihadiri 
  sebanyak 75 peserta yang merupakan dokter umum. 

Ketiga narasumber menyampaikan materinya dengan detail 
dan jelas hingga mudah dipahami oleh para peserta. Selain 
ditutup dengan pembagian hadiah bagi peserta yang mampu 
menjawab pertanyaan dari para pembicara, masing-masing 
peserta memperoleh sertifikat akreditasi IDI sebesar 6 SKP. 
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TEGAL
Seminar Awam

waspada Risiko Demam Berdarah dan 
Kasus Bedah pada Anak

sabtu, 30 Mei 2015 lalu, Mitra Keluarga Tegal menggelar 
seminar awam bertajuk “Waspada Resiko Demam Berdarah 
& Kasus Bedah Pada Anak”. Acara tersebut menghadirkan dr. 
Dhani PS Widodo, Sp.A dan dr. Kristiani Wiek K, Sp.B, sebagai 
narasumber, dengan moderator dr. Gilang Bagus Pratama. 
Tema yang diangkat, terbukti berhasil menarik antusias sekitar 
70 peserta seminar yang tampak serius menyimak pemaparan 
dan penjelasan narasumber. 

Bisa jadi, seminar tersebut menjadi sangat menarik untuk 
disimak mengingat kasus penyakit demam berdarah –
termasuk pada anak-- yang semakin besar dan meningkat dari 
tahun ke tahun. Sementara, berbagai gejala demam berdarah 
seringkali tidak dikenali oleh para orangtua. Bahkan mereka 
yang memiliki pengetahuan awam pun seringkali kurang tepat 
mengenali gejala awal demam berdarah pada anak, sehingga 
terlambat untuk mendapatkan pertolongan.

Masih dalam kasus anak-anak, seringkali dijumpai kasus 
bedah pada anak yang cukup kompleks, baik karena kasus 
bedah bawaan maupun kasus bedah yang muncul seiring 
perkembangan dan pertumbuhan usia anak. Sebut saja, 
kasus bedah pada saluran pencernaan, saluran urinaria, 
ompalochele, atresia, dan lainnya. Kasus-kasus tersebut 
seringkali menjadi kasus yang menakutkan, sehingga orangtua 
tidak segera membawa anak untuk segera mendapatkan 
pertolongan dan perawatan sedini mungkin di rumah sakit. 
Orangtua menganggap anak-anak masih terlalu kecil untuk 
menjalani proses operasi, padahal bukan tidak mungkin 
operasi harus dilakukan sesegera mungkin. 

Dengan semua pembahasan itu, tak heran acara menjadi 
semakin menarik, apalagi kedua narasumber berhasil 
menjelaskan dan membuka mata peserta seminar terhadap 
kasus-kasus tersebut. Pungkasnya, acara semakin meriah 
saat memasuki sesi games dengan pertanyaan- pertanyaan 
menarik yang tak kalah seru, dan ditutup dengan pembagian 
hadiah - bingkisan yang juga menarik. 

SURABAYA
gathering Stroke Survivor

Peduli 1 dari 3 gejala Stroke

sebagai perwujudan  surabaya menjadi pusat rujukan  pasien 
stroke di Indonesia, Mitra  Keluarga Surabaya menggelar 
gather ing dan buka puasa bersama stroke survivor - komunitas 
stroke, pada  Jumat, 3 Juli 2015.

Gathering yang berlangsung di  Mitra Keluarga Surabaya 
itu dihadiri dan didukung anggota DPRD Kota  Surabaya 
(khususnya Komisi Kesehat an), Pejabat Pemkot terkait, 
Paguyup an Cak & Ning Surabaya, Kendos Runner, IAESEC, 
Komunitas Surabaya Punya Cerita, bertemakan “Peduli 1 dari 3 
Gejala Stroke”.

Menurut dr. Asra Al Fauzi, Sp.BS, stroke adalah penyakit yang 
sudah menjadi epidemi di Indonesia. Pada tahun 2014, laporan 
Depar temen Kesehatan mengungkap kan bahwa penyakit 
stroke adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia, mengalahkan 
penyakit jantung dan kanker.
 
Masih seperti kata dr. Asra, masalah utama stroke sebenarnya 
bukan pada masalah penanganan di rumah sakit. Yang paling 
penting adalah pencegahan dan pengenalan dini --yang 
dilakukan bukan hanya dari dokter saja-- melainkan oleh 
masya rakat atau keluarga pasien stroke.

Sementara itu, terkait Surabaya sebagai pusat rujukan pasien 
stroke di Indonesia, Ketua Komisi D, (Bidang Kesehatan 
DPRD Surabaya),  Agustina Poliana, mengatakan bahwa Kota 
Surabaya sangat layak disebut seperti itu. Karena, di Surabaya 
sudah banyak dokter yang berkeliling dunia untuk membantu 
pasien stroke hingga ke beberapa negara. “Jadi, kenapa warga 
Surabaya harus berobat ke luar negeri, kalau di sini sudah 
ada dokter yang mampu mengatasi dan mengobati stroke, “ 
ucapnya. 



Edisi 15 - 2015 | 51 

DEPOK
Pelantikan dan workshop

Pengukuhan Pengurus PeRKI Depok & 
LIPID workshop Collaboration

sabtu, 30 Mei 2015 Mitra Keluarga  Depok menyelenggarakan 
workshop untuk para dokter umum di wilayah Depok dan 
sekitarnya. Sebelumnya, terlebih  dahulu dilaksanakan acara 
Pelantikan Pengurus PERKI (Persatuan Dokter Spesialis Kardio-
vaskuler Indonesia) Cabang Depok, yang dilanjutkan dengan 
LIPID Workshop  Collaboration.

Acara dibuka oleh sambutan Ketua PERKI  Pusat terpilih, DR. 
dr. Ismoyo Sunu, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC, dilanjutkan dengan 
pelantikan Pengurus PERKI Cabang Depok dan Ketua PERKI 
Cabang Depok  terpilih, dr. Parmono, Sp.JP.

Lipid Workshop Collaboration menghadirkan pembicara dari 
Mitra Keluarga Depok,  dr. Yahya B. Juwana, Sp.JP, FIHA, PhD, 
yang mengangkat tema Lipid Management  According to 2013 
ACC/AHA Guidelines, Differences between 2013 ACC/AHA & 
ESC/EAS Guidelines to 2011 ESC/EAS Guideline, dan     
dr. Wisnoe Pribadi, Sp.JP, FIHA dengan topik Lipid & Athero-
genesis, Landmark Trials & Epide mology.

Mitra Keluarga Depok juga menghadirkan anggota PERKI 
Cabang Depok, dr. Suko Adiarto, Sp.JP(K), FIHA, PhD dan   
dr. Dian Zamroni, Sp.JP, FIHA sebagai pembicara untuk topik 
Risk Assessment & Current Guideline, dengan moderator,  
dr. Parmono, Sp.JP.  Acara yang diselangga rakan di Mitra 
 Keluarga Depok ini dihadiri lebih dari 80 dokter umum dan 
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah se-Kota Depok.

BEKASI
Bakti Sosial 

Sunatan Massal untuk warga Sekitar

Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 
yang bertepatan dengan liburan sekolah, Mitra Keluarga Bekasi 
& Mitra Keluarga Bekasi Timur bekerjasama dengan Radio 
Dakta menyelenggarakan acara Bakti Sosial Sunatan Massal.

Sebanyak 100 anak  yang berusia antara 5 - 12 tahun sebagian 
besar dari keluarga kurang mampu dan anak yatim yang 
berdomisili di sekitar Mitra Keluarga Bekasi menjadi peserta 
baksos sunatan massal. Acara tesebut diselengarakan pada 
hari Minggu, 14 Juni 2015  di lantai 1 Poli Spesialis Mitra 
Keluarga Bekasi. 

Panitia yang turut ambil bagian berjumlah kurang lebih 70 
orang ditambah dengan 10 operator dan dokter spesialis 
urologi sebagai supervisor. Acara dimulai pada pukul 08.00 
dengan sambutan dari dr. Francisca selaku Ketua Panitia, dan 
disambung pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Ibu 
Yanti, General Manager Radio Dakta.

Di akhir acara, terlihat wajah sumringah anak-anak peserta 
sunatan massal sambil memegang bingkisan berupa kain 
sarung, peralatan sekolah dan bantuan dana. Salah satu 
orangtua peserta mengakui bahwa sunatan massal yang 
digelar telah meringankan bebannya untuk melakukan sunatan 
anaknya. “Mudah-mudahan kegiatan ini terus diadakan setiap 
tahun, karena akan sangat membantu masyarakat yang kurang 
mampu,” ujarnya menutup pembicaraan. 
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CIBUBUR
Ceramah Kesehatan

Puasa Sehat dan Aman bagi Penderita 
Penyakit Jantung Koroner

Majelis ta’lim al-Fatimah bersama Mitra Keluarga Cibubur 
 menyelenggara kan acara Ceramah Kesehatan bertajuk  “Puasa 
Sehat & Aman bagi Penderita  Penyakit Jantung Koroner 
(PJK)”.  Acara yang dilaksanakan pada Rabu, 24 Juni 2015 itu 
menghadirkan narasumber dr. Joeristanti, Spesialis Jantung & 
Pembuluh Darah Mitra  Keluarga Cibubur. 

PJK merupakan penyumbatan atau penyempitan pembuluh 
darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding yang diikuti 
oleh pe nebalan dan kekakuan pembuluh darah. PJK biasanya 
ditandai dengan sakit di dada sebelah kiri (kadang menjalar 
ke leher dan lengan kiri), sesak nafas (payah jantung), hingga 
denyut jantung tidak teratur. “PJK juga sering hadir tanpa 
gejala, dan bisa menyebabkan kematian mendadak,” jelas dr. 
Joeristanti.

Sejatinya, tidak ada halangan bagi pasien PJK untuk 
menjalankan ibadah puasa. Namun, obat harus tetap diminum 
sesuai anjuran dan mengutamakan porsi istirahat yang cukup. 
Mengurangi makanan berlemak, termasuk yang mengandung 
garam dan asam. Selain itu, sangat disarankan untuk 
melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki sekitar 30 menit. 

“Selain tetap menjalankan ibadah, puasa juga sangat 
bermanfaat bagi pasien PJK. Dengan berpuasa, emosi biasanya 
menjadi lebih stabil sehingga dapat mengurangi stress pada 
jantung. Sementara, konsumsi oksigen pada otot jantung pun 
menjadi lebih baik,” terangnya. 

WARU
Seminar Ilmiah

Membahas Tuntas Mengenai Penyebab 
dan Penanganan Abortus

Mitra Keluarga waru menyelenggarakan Seminar Ilmiah 
yang mengangkat topik Perkembangan Terkini Diagnostik 
dan Penanganan Abortus Berulang Serta Pemeriksaan CF 
DNA. Seminar Ilmiah yang diadakan pada Minggu, 14 Juni 
2015 ini menghadirkan 3  pembicara yang merupakan dokter 
kebidanan dan kandungan Mitra Keluarga Waru, dan satu 
pembicara tamu dari Universitas Airlangga, Surabaya. Seminar 
tersebut dihadiri oleh 160 orang peserta yang memiliki profesi 
sebagai dokter dan bidan.

Acara yang dibuka dengan sambutan dari dr. Hartatie selaku 
Direktur RS Mitra Keluarga Waru itu  langsung memasuki Sesi 
pertama Seminar Ilmiah dengan menghadirkan dr. Niken 
Wening, Sp.OG sebagai pembicara yang mengangkat topik 
pembahasan Abortus dengan Berbagai Penyebabnya. Sesi 
selanjutnya, disambung oleh dr. Pramudyo, Sp.OG(K) yang 
membawakan materi mengenai Penggunaan USg 4D untuk 
Deteksi Kelainan Bawaan dan Defisiensi Asam Folat.

Sesi ke-3 menampilkan dr. Rachmad P. Armanto, Sp.OG yang 
memborong empat materi topik pembahasan, yaitu mengenai 
Abortus Berulang, Pengaruh wifi dan Radiasi elektromagnet, 
Penggunaan Cerclage, serta Terapi Nutrisi dan Pengendalian 
Radiasi elektromagnetik. Sedangkan DR. Agung Sosiawan, 
M.kes, selaku  pembicara tamu dari Universitas Airlangga, 
mengisi sesi terakhir dengan pembahasan tuntas mengenai 
Pemeriksaan Cell Free DNA. 
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CIKARANG
Seminar Awam

Cegah Stroke dan Jantung 
Koroner Sejak Dini

sabtu, 6 Juni 2015 Mitra Keluarga Cikarang 
bekerjasama dengan PT Kalbe Nutrition 
menyelenggarakan seminar awam dengan tema 
“Cegah Stroke dan Penyakit Jantung Koroner Sejak 
Dini”. Acara ini menghadirkan narasumber dr. Hyhot 

Mausar, Sp.PD dan Desi Indriani, AMG, Ahli Gizi Mitra Keluarga 
Cikarang.

Animo masyarakat terhadap kegiatan ini sangat besar. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir lebih dari 100 
orang untuk mengikuti acara tersebut. Selain memperoleh 
kesempatan untuk melakukan cek/tes kolesterol, acara 
berlangsung semakin meriah saat memasuki sesi pemberian 
doorprize dan best dresscode bagi peserta. 
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jadwal praktik poliklinik

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

PEnyaKit DaLaM
dr. Felix Prabowo salim, sp.PD
Senin, Rabu & Kamis:

08.00-14.00 & 17.00-21.00
Selasa, Jumat & Sabtu: 09.00-14.00

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

dr. adi surya Komala, sp.PD  
Senin: 16.00-18.00
Selasa, Kamis & Sabtu:

08.00-14.00 & 16.00-21.00
Rabu & Jumat: 08.00-14.00 & 16.00-18.00

dr. Mutiara yasmin iskandar, sp.PD
Senin - Jumat: 10.00-14.00

DARAH & KANKeR - Hematology 
Oncology
dr. Cosphiadi irawan, sp.PD-KhOM
Senin & Kamis: 19.45-selesai

DIABeTeS & eNDOKRIN / Diabetes & 
endokrinology
dr. Dante saksono harbuwono, sp.PD-
KEMD, Ph.D
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 16.00-21.00
Sabtu: 12.00-16.00

gASTROeNTeRO - HePATOLOgI/
gastroentero - Hepatology
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/ Nephrology
dr. Djoko wibisono, sp.PD-KGh
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00

HATI/ Hepatology
dr. FX. Pridady, sp.PD-KGEh
Senin – Jumat: 08.00-10.00
Sabtu: Perjanjian

PeNYAKIT TROPIS  & INFeKSI/Tropic & 
Infection
DR. dr. Leonard. nainggolan, sp.PD-KPti
Selasa & Jumat: 17.00-20.00

ORthOPaEDi
dr. andito wibisono, sp.Ot
Senin – Rabu: 19.00-21.00
Jumat & Sabtu: 15.00-17.00

dr. andre CP sihombing, sp.Ot
Selasa: 17.00-19.00
Jumat: 15.00-18.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Karuniawan Purwanto, sp.Ot
Senin & Selasa: 10.00-15.00
Kamis: 17.00-20.00

dr. Roy Edward Konstantino, sp.Ot
Jumat: 18.30-20.30
Sabtu: 16.00-18.00

dr. troydimas Panjaitan, sp.Ot
Senin – Rabu: 08.00-17.00
Kamis: 13.00-17.00
Jumat: 12.00-15.00
Sabtu: 08.00-14.00

REhab
dr. Dina s. Utomo, sp.KFR
Kamis: 16.00-20.00
Jumat: 13.00-20.00

dr. Gerry heryati, sp.KFR, MaRs
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu: 09.00-12.00

dr. M.E. Dana, sp.KFR
Senin – Kamis & Sabtu: 13.00-16.00

dr. anita Ratnawati, sp.KFR
Senin & Rabu: 16.00-19.00

dr. Gunawan Kurniadi, sp.KFR
Selasa & Sabtu: 16.00-20.00
Rabu & Jumat: 09.00-12.00

dr. Octaviana alsim, sp.KFR
Kamis: 15.00-17.00
Sabtu: 13.00-16.00

GiZi
dr. Gracia JMt winaktu, Ms, sp.GK
Senin, Rabu & Jumat: 16.00-18.00

dr. helen surya atmaja, Ms, sp.GK
Selasa, Kamis & Sabtu: 14.30-16.30

K E L a P a  G a D i n G

K E M a y O R a n

PEnyaKit DaLaM
dr. Candra wibowo, sp.PD
Senin: 18.00-15.00
Selasa – Sabtu: 17.00-21.00

dr. Otek hermanto, sp.PD
Senin – Jumat:

08.00–12.00 & 16.00-19.00
Sabtu: 08.00–12.00

dr. taswin Prawira, sp.PD
Senin – Jumat: 10.00-14.00

dr. med. tedi Es hutomo, sp.PD
Senin – Jumat:

09.00–13.00 & 17.00–20.00
Sabtu: 09.00–13.00

dr. sidharta salim, sp.PD
Senin – Jumat: 10.00-14.00 & 19.00-22.00

Prof. Dr. dr. David h, sp.PD
Senin: 16.00-20.30
Sabtu: 08.00-14.00

DIABeTeS & eNDOKRIN / Diabetes & 
endokrinology
Dr. dr. F. Eliana taufik, sp.PD, K-EMD
Senin & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-20.00
Selasa – Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 15.00-19.00

gASTROeNTeRO - HePATOLOgI/
gastroentero - Hepatology
dr. Robert tedjasaputra, sp.PD-KGEh
Senin: 19.00-21.00
Selasa, Kamis & Jumat: 19.00-20.30
Sabtu: 18.00-19.00

dr. shufrie Efendy, sp.PD-KhOM
Selasa & Jumat: 18.00-20.00

IMUNOLOgI / Imunology
dr. nanang sukmana, sp.PD, Kai
Senin & Rabu: 18.00-20.00

ORthOPaEDi
dr. Roy Edward, sp.Ot
Senin & Rabu: 09.00-13.00 & 19.00-20.00
Selasa, Kamis & Jumat: 09.00-13.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. andito wibisono, sp.Ot(K)
Selasa & Rabu: 15.00-17.00
Kamis: 15.00-18.00
Jumat: 18.00-19.30

dr. Fachrisal ipang, sp.Ot(K)
Senin: 15.00-17.00
Kamis: 19.00-21.00
Sabtu: 17.00-19.00

REhab
dr. Roy Edward, sp.Ot
Senin & Rabu: 09.00-13.00 & 19.00-20.00
Selasa, Kamis & Jumat: 09.00-13.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. andito wibisono, sp.Ot(K)
Selasa & Rabu: 15.00-17.00
Kamis: 15.00-18.00
Jumat: 18.00-19.30

dr. Fachrisal ipang, sp.Ot(K)
Senin: 15.00-17.00
Kamis: 19.00-21.00
Sabtu: 17.00-19.00

GiZi
dr. Lany Dewi, sp.GK*
Senin - Jumat: 10.00-12.00

dr. Rony sendjaja, sp.GK
Sabtu: 10.00-11.00
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PEnyaKit DaLaM
dr. Etty aminah, sp.PD
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 15.00-17.00
Selasa & Kamis: 16.00-19.00

dr. sugijarto, 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
Jumat & Jumat: 10.00-14.00

dr. Kunkun achmad M, sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu:

10.00-13.00 & 18.30-21.00
Rabu: 10.00-16.00
Jumat: 10.00-13.00

dr. santi Christiani Gultom, sp.PD
Senin: 10.30-14.00
Selasa – Kamis:

08.00-13.00 & 17.30-20.00
Jumat: 10.30-14.00 & 17.30-20.00
Sabtu: 17.30-20.00

DARAH & KANKeR - Hematology 
Oncology
DR. dr. Dody Ranuhardy, sp.PD-KhOM, 
FinasiM
Selasa & Kamis: 19.00-21.00
Sabtu: 10.00-12.00

DIABeTeS & eNDOKRIN / Diabetes & 
endokrinology
dr. Olly Renaldi, sp.PD-KEMD
Senin, Rabu & Jumat: 10.30-14.30
Selasa & Kamis: 10.30-14.30 & 19.00-21.00
Sabtu: 11.30-14.00 & 17.00-21.00

gASTROeNTeRO - HePATOLOgI/
gastroentero - Hepatology
dr. suwito indra, sp.PD-KGEh
Senin & Rabu: 10.30-14.00
Selasa, Kamis & Jumat: 10.00-14.00

gINJAL/ Nephrology
dr. santoso Chandra, sp.PD-KGh
Rabu: 16.30-18.30

ORthOPaEDi
dr. tito s, sp.b, sp.Ot-FiCs
Selasa & Kamis: 10.00-12.00
Rabu: 16.00-18.00

dr. sumono h, sp.Ot-FiCs
Senin: 08.00-10.00 & 16.00-21.00
Selasa: 18.00-21.00
Kamis: 16.00-21.00
Jumat: 19.00-21.00 & 08.00-11.00*

dr.harjanto E, sp.Ot
Senin: 10.00-15.00
Rabu: 18.00-21.00
Jumat: 08.00-11.00* & 13.00-15.00
Sabtu: 16.00-21.00

REhab
dr. Vico Lie bing hoat, sp.KFR
Senin & Kamis: 10.00-14.00 & 17.00-19.00
Selasa: 10.00-14.00

dr. inawati, sp.KFR
Selasa: 17.00-19.00
Jumat: 11.00-16.00

dr. Eni nuryani, sp.KFR
Rabu & Sabtu: 10.00-14.00 & 17.00-19.00

GiZi
dr. hadi s.M, Ms, sp.GK*
Selasa & Kamis: 11.00-13.00

*dengan perjanjian

b E K a s i

b E K a s i  t i M U R

PEnyaKit DaLaM
dr. adang sabarudin, sp.PD
Senin – Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 10.00-12.00
 
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
 
dr. yusalena sophia i, sp.PD
Senin – Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 17.00-20.00

DIABETES & ENDOKRIN / Diabetes & 
Endokrinology
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

ORthOPaEDi
dr. andre sihombing, sp.Ot
Senin & Kamis: 16.00-19.00
Selasa: 10.00-13.00
Rabu: 16.00-20.00
Jumat: 10.00-14.00

dr. Lia Marliana, sp.Ot
Senin: 10.00-15.00
Kamis: 10.00-14.00
Sabtu: 16.00-19.00

dr. syaiful hadi, sp.Ot
Selasa & Jumat: 18.00-20.00
Rabu: 10.00-14.00
Sabtu: 10.00-16.00

REhab
dr. i nyoman Murdana, sp.KFR
Senin & Jumat: 17.00-19.00

dr. ita Kartika, sp.KFR
Selasa: 10.00-13.00
Rabu: 17.00-19.00

dr. Eni nuryani, sp.KFR
Senin: 09.00-12.00
Kamis: 10.00-13.00 & 17.00-19.00
Jumat: 10.00-13.00

dr. Risma Pasaribu, sp.KFR
Selasa: 17.00-19.00
Rabu: 11.00-13.00
Sabtu: 10.00-13.00

GiZi
dr. stella bella, sp.GK, M.Gizi
Selasa & Jumat: 09.00-13.00
Kamis: 16.00-20.00

t E G a L

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
Selasa & Kamis: 12.00-13.00

dr. Daru Jaka sulistya, sp.PD
Senin – Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. iwandheny sepmeitutu, sp.PD
Senin – Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

ORthOPaEDi
dr. Probojati, sp.Ot
Rabu: 18.30-19.30

dr. herry santosa, sp.Ot
Kamis: 14.00-16.00

REhab
dr. abdal hakim t, sp.KFR, MMR
Senin – Jumat: 14.00-15.00 & 17.00-19.00
Sabtu: 14.00-15.00
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PEnyaKit DaLaM
dr. andry sultana, sp.PD
Senin: 09.00-12.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 13.30-18.30
Rabu & Jumat: 09.00-12.00 & 18.00-21.00

dr. boedi tedjodihardjo, sp.PD
Senin - Sabtu: 08.30-13.00 & 19.00-21.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Dany irawan, sp.PD
Selasa & Kamis: 10.30-13.00
Rabu: 07.30-09.00

jadwal praktik poliklinik

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

D E P O K

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 – Kamis:

09.00-14.00 & 18.00-20.00
Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 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

ORthOPaEDi
dr. harjanto Effendy, sp.Ot 
Selasa: 09.00-15.00 & 17.00-20.00
Rabu, Kamis & Sabtu: 09.00-14.00
Jumat: 17.00-20.00
 
dr. P.b Didiet Khresna M, sp.Ot
Senin & Selasa: 16.00-20.00
 
dr. syaiful hadi, sp.Ot 
Senin: 11.00-13.00
Kamis: 17.00-20.00
Jumat: 10.00-14.00

REhab
dr. abner Penalemen, sp.KFR
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-19.00
Selasa: 10.00-14.00 & 17.00-19.00
 
dr. Lindrawati tjuatja, sp.KFR 
Senin, Rabu & Jumat: 09.00-13.00
Kamis: 19.00-14.00 & 16.00-19.00
Sabtu: 09.00-14.00

GiZi
dr. Laila hayati, sp.GK
Selasa & Kamis: 17.00-19.00

C i b U b U R

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. bona adhista, sp.PD
Senin & Rabu: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Kamis: 08.00-14.00 & 18.00-20.00
Jumat: 08.00-13.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-19.00

dr. amanda Pitarini Utari, sp.PD
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.00

dr. annisa Maloveny, sp.PD
Senin & Rabu: 14.00-18.00
Sabtu: 08.00-14.00

ORthOPaEDi
dr. iGM Febri siswanto, sp.Ot
Kamis: 09.00-13.00
Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Lia Marliana, sp.Ot
Selasa: 10.00-12.00
Rabu: 17.00-19.00

dr. harjanto Effendi, sp.Ot
Senin & Kamis: 17.00-20.00

dr. Jamot silitonga, sp.Ot
Rabu: 08.00-10.00
Sabtu: 18.00-20.00

REhab
dr. ade sri wahyuni, sp.KFR
Senin: 09.00-14.00
Selasa – Jumat: 17.00-19.00

dr. ita Kartika, sp.KFR
Senin: 17.00-19.00
Sabtu: 10.00-13.00

GiZi
dr. Laila hayati, sp.GK
Senin & Rabu: 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-11.00* (dengan perjanjian)

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 - Sabtu: 16.30-18.30
Minggu: 09.00-13.00 (Mgg I & III)

GINJAL & HIPERTENSI
dr. Chandra iM, sp.PD-KGh
Selasa: 19.00-21.00
Kamis: 14.00-17.00

GASTROENTERO - HEPATOLOGI/
Endoskopi
dr. hery Purbayu, sp.PD-KGEh
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 15.00-17.00

DARAH & KANKER - Hematology 
Oncology
Dr. dr. s. Ugroseno, sp.PD-KhO
Selasa & Kamis: 19.00-20.00

PENYAKIT TROPIS  &INFEKSI/Tropic & 
Infection
dr. Erwin astha triyono, sp.PD-KPti
Selasa & Jumat: 15.00-17.00

ORthOPaEDi
dr. Erwin Ramawan, sp.bO (K)
Senin – Kamis: 15.00-17.00

dr. nario Gunawan, sp.Ot
Senin – Jumat: 14..00-16.00

dr. taufin warindra, sp.bO
Selasa & Rabu: 18.00-20.00
Kamis: 15.00-17.00

REhab
dr. Meisy andriana, sp.KFR
Senin – Jumat: 17.30-19.30

dr. Quirinus Rijono P, sp.KFR
Senin – Jumat: 10.30-13.30

dr. Farida agustina, sp.KFR
Senin – Jumat: 07.30-10.30

GiZi
ahli Gizi
Senin – Sabtu: 10.00-15.00
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w a R U

PEnyaKit DaLaM
dr. sonny sujatno, sp.PD
Senin, Selasa, Kamis - Sabtu: 08.30-13.00
Rabu: 08.30-14.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Johannes V. Lusida, sp.PD
Selasa, Kamis & Sabtu: 16.00-18.00

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. Esther 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. Utama budi saputra, sp.PD
Rabu & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu & Minggu: 18.00-20.00

C i K a R a n G

PEnyaKit DaLaM
dr. hyhot Mausar, sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Rabu & Sabtu: 09.00-14.00

dr. shiella Gunawan, sp.PD
Senin , Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis:

09.00-15.00 & 18.00-20.00

HATI/ Hepatology
dr. nenny agustantanti, sp.PD
Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-20.00

ORthOPaEDi
dr. Ferry Doni trilasto, sp.Ot
Senin: 09.00-15.00 & 18.00-20.00
Selasa & Kamis: 09.00-15.00
Rabu: 14.00-18.00
Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 09.00-13.00

dr. Lia Marliana, sp.Ot
Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Rabu & Jumat: 09.00-13.00

REhab
dr. sri Prasetyowati, sp.RM
Senin, Kamis & Sabtu: 10.00-14.00
Rabu : 10.00-14.00 & 17.00-19.00

dr. Freddy hartono, sp.RM
Senin & Kamis: 16.00-19.00
Selasa & Jumat: 11.00-13.00

K E n J E R a n

PEnyaKit DaLaM
dr. ika Mariani Ratna Devi, sp.PD
Senin & Rabu: 08.00-13.00
Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Jumat: 08.00-13.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-11.00

dr. Prettysun ang Mellow, sp.PD
Senin & Rabu: 17.00-19.00
Selasa & Kamis: 08.00-12.00

dr. hadi susatyo, sp.PD
Senin – Jumat: 16.00-18.00

dr. Roesdiyana Ekawati, sp.PD
Rabu: 09.00-13.00

dr. Joice a. sondakh, sp.PD
Senin, Selasa, Rabu, kamis, Sabtu:

10.00-14.00 & 17.00-21.00
Minggu: 11.00-13.00

GINJAL/ Nephrology
dr. widodo, sp.PD-KGh
Selasa & Kamis: 16.00-18.00

REMATOLOGY
Dr. dr. yuliasih, sp.PD-KR
Selasa & Rabu: 13.00-15.00

ORthOPaEDi
dr. andre triadi Desnantyo, sp.Ot
Senin: 14.00-16.00
Selasa: 18.00-20.00
Rabu: 10.00-13.00
Kamis: 10.00-13.00 & 18.00-20.00
Jumat: 09.00-11.00

dr. wirindro wisnubroto, sp.Ot
Senin & Jumat: 18.00-20.00
Selasa: 14-00-16.00
Rabu: 14.00-16.00 & 18.00-20.00

dr. Pramono ari wibowo, sp.Ot
Selasa: 10.00-13.00
Kamis: 15.00-17.00
Sabtu: 09.00-11.00

REhab
dr. ida yuanita, sp.KFR
Senin & Rabu: 09.00-12.00
Kamis: 17.00-19.00
Sabtu: 08.00-10.00

GiZi
Ratih adelita sari, s.Gz
Selasa & Kamis: 09.00-11.30
Rabu & Jumat: 11.30.15.00

Rima trisvayanti, s.Gz
Senin & Selasa: 11.30-15.00
Rabu: 09.00-11.30
Sabtu: 10.00-11.30

agnetha Ratna, s.Gz
Senin & Jumat: 09.00-11.30
Kamis: 11.30-15.00
Sabtu: 11.30-13.00

DIABETES & ENDOKRIN / Diabetes & 
Endokrinology
dr. hermina novida, sp.PD
Selasa, Kamis & Jumat: 19.00-21.00

GASTROENTERO - HEPATOLOGI/
Gastroentero - Hematology
dr. Ulfa Kholili, sp.PD
Selasa: 20.00-21.00
Jumat: 15.00-17.00

GINJAL/ Nephrology
dr. widodo, sp.PD
Senin & Rabu: 17.00-19.00

PENYAKIT TROPIS  &INFEKSI/Tropic & 
Infection
DR. dr. Purwati, sp.PD
Senin: 19.30-20.30

ORthOPaEDi
dr. nF nita tb sinaga, sp.Ot
Senin & Rabu: 15.00-17.00
Selasa & Kamis: 19.30-21.00
Sabtu: 08.00-10.00

dr. triarto budi s, sp.Ot
Senin & Jumat: 19.30-21.00
Selasa & Kamis: 13.00-14.00

dr. Danang Diandaru, sp.Ot
Rabu: 18.30-20.30
Jumat: 16.00-18.00

REhab
dr. i Putu alit P., sp.KFR
Senin, Selasa & Kamis: 18.00-21.00
Rabu & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr. Zakir iskandar, sp.KFR
Rabu: 18.00-20.00
Jumat: 09.00-12.00
Sabtu: dengan perjanjian

dr. Dony Gunawan, sp.KFR
Senin, Selasa & Kamis:

07.00-08.00 & 15.00-17.00
Rabu & Jumat: 07.00-08.00
Sabtu: 15.00-17.00
Minggu: 10.00-12.00 (dengan perjanjian)
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Normal   Rp.   2,950,000
Caesar   Rp.   7,600,000Persalinan

Biasa   Rp.   6,900,000
Laparoscopy Rp. 13,900,000

Bius Lokal  Rp.   1,900,000
Bius Umum  Rp.   2,900,000

Biasa   Rp.   5,500,000
Laser   Rp.   7,600,000
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bEKasi
Jl. Jendral Ahmad Yani
Tel. (021) 885 3333
Fax. (021) 884 2550
Email: bekasi@mitrakeluarga.com

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

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

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

bEKasi tiMUR
Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut,
Margahayu
Tel. (021) 8 9999 222
Fax. (021) 882 0707
Email:
bekasitimur@mitrakeluarga.com

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

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

waRU
Jl. Jend. S. Parman No.8, Sidoarjo
Tel. (031) 8542 111
Fax. (031) 8534 333
Email: waru@mitrakeluarga.com

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

CibUbUR
Jl.  Alternatif Transyogi
Tel. (021) 843 11 777
Fax. (021) 843 11 661
Email: cibubur@mitrakeluarga.com

KEnJERan
Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114
Tel. (031) 99000880
Fax. (031) 99000885
Email: kenjeran@mitrakeluarga.com

KaLiDEREs
Jl. Peta Selatan No. 1, Jakarta
Tel. (021) 22523700
Fax. (021) 22523 702
Email: kalideres@mitrakeluarga.com

life.love.laughter.

Rayakan sukacita Natal dengan cinta dan tawa

Hari Natal

2015
& Tahun Baru

2016

life.love.
laughter.

Gloria  
in excelsis 
Deo

Kepada K eluarga Indonesia,

Selamat Hari Natal & Tahun Baru untuk semua keluarga Indonesia. Semoga 

damai dan kebahagiaan Natal bersama kita di tahun baru ini. Dan semoga 

kesehatan yang baik dan kehangatan hati sela lu menyertai kita.
Mitra K eluarga

Segenap Direksi dan Staff Mitra Keluarga

Mengucapkan: selamat natal 2015 & tahun baru 2016



Pelayanan Mitra Keluarga Cikarang

∞∞ Ruang Khusus
Ø	ICU (Intensive Care Unit) untuk Anak & 

Dewasa
Ø	NICU (Neonatal Care Unit) untuk Bayi 

Baru Lahir

∞∞ Kesehatan Anak

∞∞ Kebidanan & Penyakit Dalam (Konsultan 
Gastroentero Hepatologi)

∞∞ Jantung & Pembuluh Darah

∞∞ Bedah: Bedah Umum, Bedah Saluran 
Kemih, Bedah Tulang, Bedah Saraf, Bedah 
Thorax dan Vascular, Bedah Anak, Bedah 
Plastik.

∞∞ Kesehatan Mata, THT, Paru-paru, Saraf, 
Kulit & Kelamin

∞∞ Gigi: Spesialis Konservasi Gigi, Konsultan 
Gigi Anak, Spesialis Orthodonti, Spesialis 
Bedah Mulut.

Penunjang Diagnostik
Mitra Keluarga Cikarang

∞∞ Treadmill

∞∞ Echocardiografi

∞∞ Rehabilitasi Medik

∞∞ Hemodialisa

∞∞ Bronkoskopi (Saluran Pernafasan)

∞∞ Endoskopi (Saluran Pencernaan)

∞∞ EEG

∞∞ Laboratorium (Mikrobiologi + Pemeriksaan 
Patologi Anatomi)

∞∞ Radiologi: CT Scan Multislices, USG, 
Flouroscopy, Panoramic

Mitra Keluarga Cikarang
Jl. Industri Raya No. 100  Lemah Abang - Cikarang
Telp : 021-8984 0900

Promo sepanjang 
tahun 2015

life.love.
laughter.

Paket 
Harga 
Khusus 
Melahirkan 
(Normal & 
SC)

Dear dr . MM Triwidiyati, Sp.A

Terimakasih atas perawatan yang diberikan kepada 
saya. Penjelasan yang diberikan kepada saya jelas dan 
dapat dimengerti, sehingga saya semangat untuk kembali 
sehat.

Salsabila Adelia

life.love.laughter.

Cikarang


