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fokus

Pentingnya Mengenali Faktor 
Risiko dan Gejala PJK
Dibutuhkan primary prevention melalui beragam metode 
sosialisasi pencegahan PJK sedini mungkin.

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina

Beberapa tahun belakangan 
ini, peningkatan penyakit 
jantung, khususnya Penyakit 

Jantung Koroner (PJK) berlangsung 
demikian dramatis. Bahkan, jika 
dimasa lalu penyakit jantung identik 
dengan usia lanjut atau di atas 50 
tahun, kini orang muda seperti Mike 
Mohede, penyanyi berbakat usia 32 
tahun, dikabarkan tutup usia akibat 
serangan jantung. Selain Mike, kita 
juga sering mendengar kejadian 
serupa dikalangan selebritis muda 
usia.

Invasi dan bergesernya ‘target’ 
serangan jantung merupakan 
dampak dari gaya hidup masyarakat 
yang semakin kompleks.

Sarat beban kerja dengan suasana 
stressful, tidak sempat berolahraga, 
ingin praktis dengan hanya 
mengonsumsi makanan siap saji 
(fast food), memicu terjadinya 
kadar kolesterol darah yang tinggi, 
hipertensi, obesitas abdominal, 
diabetes dan sindrom metabolik, 
ditambah lagi dengan kebiasaan 
merokok dan gemar minum alkohol. 
 
Gaya hidup yang cenderung 
menimbun risiko penyakit jantung 
itulah yang selama ini berkembang 
menjadi perilaku masyarakat 
perkotaan, daerah urban. Sementara, 
minimnya pengetahuan tentang 
penyakit jantung juga menjadi salah 
satu handicap dalam mengenali dan 
mengantisipasi PJK.

Karena itulah, kita harus secara 
bersama-sama memberikan suatu 
peningkatan kesadaran kepada 
masyarakat, mengenai betapa 
pentingnya mengenali faktor-faktor 

risiko dan gejala penyakit jantung, 
termasuk PJK.

Ini penting, terutama untuk 
mengingatkan kalangan muda dan 
usia produktif agar tidak menimbun 
risiko dan mengabaikan gejala-gejala 
yang timbul hanya karena merasa 
“terlalu muda” untuk mengalami 
penyakit jantung. Prinsipnya, jangan 
pernah menganggap sepele gejala 
PJK. Jika mengalami dan mampu 
mengenali gejala PJK, maka 
segeralah melakukan pemeriksaan 
kesehatan jantung.

Beberapa rumah sakit di bawah 
bendera Mitra Keluarga Grup, 
memiliki pusat pelayanan jantung 
dan pembuluh darah. Fasilitas 
layanan terpadu yang didukung 
peralatan canggih dan modern 
ini siap memberikan pelayanan 
komprehensif dan terpusat seputar 
penyakit jantung dan pembuluh 
darah selama 24 jam.

Pelayanan yang diberikan sangat 
lengkap dan terpadu, mulai dari 
konsultasi, pemeriksaan dan 
identifikasi risiko sebagai upaya 
deteksi dini, hingga penanganan 
pasien yang terkena serangan 
jantung, mulai dari tindakan medis, 
perawatan lanjutan dan evaluasi  
paska tindakan serta pencegahan 
agar tidak terjadi serangan ulang.

Sayangi Jantung Anda, hindari faktor 
risiko dengan cara hidup sehat, dan 
kenali gejala penyakit jantung sejak 
dini. 

❝Gaya hidup yang 
cenderung menimbun 
risiko penyakit jantung 
berkembang menjadi 

perilaku masyarakat urban. 
Sementara, minimnya 
pengetahuan tentang 

penyakit jantung menjadi 
handicap dalam mengenali 
dan mengantisipasi PJK❞
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Life Love Laughter
MAJALAH KELUARGA ANDA

World Heart Day 2016

Sayangi 
Jantung Anda

Persis, dengan jeli kedua pimpinan 
kami itu mengajukan topik utama yang 
sengaja dikaitkan dengan World Heart 
Day 2016 yang jatuh pada 29 September 
2016, dimana life. love laughter No 18 
Edisi September 2016 sudah terbit.

Perimbangan lainnya adalah, sebagai 
media informasi yang concern terhadap 
masalah kesehatan, kami dari  majalah 
Mitra Keluarga pun ingin menjadi 
 bagian dan memiliki kontribusi dalam 
 menyambut World Heart Day 2016. 
 Terutama dalam mengingatkan dan 
mengajak seluruh khalayak pembaca 
agar men jadi lebih sadar akan  kesehatan 
jantung. Mengingatkan bahwa gaya 
hidup yang tidak sehat, cenderung 
 berada di tengah suasana stressful, dan 
minim olahraga, merupakan  sumber 
utama pemicu terjadinya penyakit 
 jantung koroner (PJK). 

Meski belum dapat  disembuh kan, 
 penyakit jantung dapat  dicegah. Menurut 
hampir semua nara  sumber edisi kali 
ini kuncinya ternyata  sederhana. Cukup 
menjalani gaya hidup sehat, mampu 
menerapkan  management stress  dengan 

baik, berhenti merokok, dan rutin 
 melakukan olahraga secara teratur. 

Sejumput saran yang bukan 
 mustahil untuk dilakukan. So, 
mari peringati World Heart Day 
2016 dengan mengikuti anjuran 
tersebut, dan sayangi jantung 
Anda. Selamat membaca. 

Redaksi 

Pertama-tama, majalah Mitra 
Keluarga Grup dengan brand: life. 
love. laughter. ingin menyampaikan 

adanya perubahan struktur organisasi 
dalam mass head majalah terkait 
pengalihan tanggungjawab Pimpinan 
Redaksi dari dr. Esther Ramono kepada 
dr. Nurvantina Pandina. 
 
dr. Esther yang selama ini menjadi 
panutan kami harus meninggalkan meja 
redaksi karena kesibukannya mengurus 
korporat Mitra Keluarga Grup. Pembaca 
budiman, sebelum meninggalkan meja 
redaksi, dr. Esther masih menyempatkan 
diri untuk terlibat dalam rapat redaksi, 
dan bersama-sama dengan  dr. 
Nurvantina --yang akrab disapa dr. Nia-
- memimpin dan menampung usulan 
perencanaan dari seluruh isi materi 
majalah edisi no. 18 ini. 

Pada kesempatan itu, dr. Esther dan 
dr. Nia pula yang mengusulkan dan 
menetapkan topik utama pembahasan. 
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rekomendasi

Angiography

Gold Standard Pemeriksaan Pembuluh 
Darah Koroner

Angiography adalah suatu metode pencitraan pembuluh darah dan jantung 
yang digunakan untuk melihat kontur dinding pembuluh darah dan bagian 
dalam jantung. Tindakan pencitraan medis ini digunakan untuk memeriksa 
kondisi jantung, pembuluh arteri dan vena.

❝Angiography merupakan alat diagnostik yang 
paling essensial untuk melihat adanya kelainan 

pada pembuluh darah, termasuk pembuluh 
darah koroner❞

dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC
Mitra Keluarga  Bekasi dan Bekasi Timur

Prosedur Angiography dilakukan dangan tekhnologi foto 
rontgen (X-ray) dan fluoroscopy dengan memberikan 
zat kontras agar bisa melihat gambaran pembuluh 

darah. Hasilnya, zat kontras akan muncul buram pada daerah 
pembuluh darah dalam radiograf (gambar yang didapat 
dari angiography), sehingga memungkinkan dokter untuk 
memeriksa daerah yang terkena masalah. Angiography 
juga sering disebut sebagai tindakan kateterisasi karena 
menggunakan kateter dalam prosedurnya.

Bila dilakukan pemeriksaan arteri maka disebut sebagai 
arteriografi. Sedangkan pada pembuluh balik atau vena disebut 
sebagai venografi. Arteriografi pada bidang jantung, untuk 
melihat pembuluh darah arteri koroner disebut Arteriografi 
Koroner. Prosedur arteriografi koroner mempunyai angka 
akurasi paling tinggi, yaitu 99%. Itulah mengapa arteriografi 
koroner menjadi standar baku pemeriksaan pembuluh darah 
koroner.

Melalui prosedur Arteriografi Koroner bisa dilakukan 
pemeriksaan kelainan struktural jantung seperti pada kelainan 
jantung bawaan dengan pemeriksaan penyadapan jantung. 
Arteriografi juga bisa digunakan untuk melihat pembuluh 
darah arteri yang mensuplai ke otak, yang disebut sebagai DSA 
(Digital Subtraction Angiography).

MeneGAKKAn DIAGnoSA
Pasien yang harus menjalani pemeriksaan angiography adalah 
pasien yang dicurigai menderita penyakit jantung koroner, 
dicurigai menderita emboli pembuluh darah paru, pasien 
dengan kelainan jantung bawaan, dan seterusnya. 

Dokter akan meminta prosedur angiography dilakukan jika 
mencurigai adanya masalah dengan pembuluh darah atau bilik 
jantung pasien, atau jika gejala yang dialami pasien disebabkan 
oleh disfungsi atau kelainan pada bagian tubuh tersebut. 
Angiography dilakukan untuk menggambarkan aliran darah 
dan menemukan adanya penyempitan arteri koroner. 

Prosedur ini juga dapat dilakukan untuk menggambarkan 
aliran darah dari dan ke otak, yang membantu dalam men-
diagnosis aneurisma. Angiography juga dapat digunakan  untuk 
menangani aneurisma atau penyumbatan pada gulungan 
pembuluh darah otak. Dokter juga dapat meminta angio-
graphy untuk menentukan apakah seorang pasien yang men-
derita kram memiliki penyempitan pembuluh darah atau tidak. 

Pasien yang menderita tekanan darah tinggi juga merupakan 
calon yang tepat untuk menjalani prosedur ini. Angiography 
juga bisa dikombinasikan dengan perangkat radio frekuensi 
ablasi untuk menangani pasien-pasien dengan gangguan 
irama jantung. Dengan prosedur tersebut, beberapa kelainan 
arrhythmia bisa diatasi dan disembuhkan.

DIAGnoStIK DAn teuRAPetIK
Melalui hasil penegakkan diagnostik, dokter bisa sekaligus 
melakukan tindakan intervensi terhadap kelainan yang 
ditemukan. Misal, ditemukan adanya penyempitan pembuluh 
darah koroner, maka dokter intervensi jantung bisa kembali 
melebarkannya dengan memasukkan wire tipis ± 0.014mm ke 
dalam pembuluh darah koroner. 

Tindakan intervensi dilakukan melewati lesi penyempitan 
untuk memasukan balon khusus dan mengembangkannya 
sehingga lesi penyempitan melebar untuk dilakukan 
pemasangan stent atau ring. Stent yang telah terpasang akan 
tetap melekat di dinding pembuluh darah, dan melaksanakan 
fungsi semacam ‘gorong-gorong’ yang menyangga pembuluh 
darah untuk mencegah terjadinya penyempitan kembali. 
Seiring dengan waktu maka stent yang terpasang akan 
menyatu di dalam pembuluh darah koroner.

CARA KeRJA AnGIoGRAPHy
Terdapat beberapa jenis prosedur angiography, dan teknik 
yang digunakan sangat bergantung pada jenis angiography 
yang dipilih oleh dokter. Biasanya, dokter akan melakukan 
angiogram untuk mengakses pembuluh darah melalui arteri 

femoral atau arteri radialis yaitu dari lengah bawah kanan atau 
dari lipat paha kanan.

Prosedur angiography adalah pasien berbaring di atas meja 
flouroskopi, sebelumnya biasanya perawat akan memasang 
akses vena infus di tangan kiri atau kaki kiri. Setelah itu dokter 
akan memasang akses arteri, bisa di lengan bawah kanan atau 
di lipat paha kanan tergantung jenis tindakan dan kebiasaan 
dokter tersebut. Pada pemeriksaan arteriografi koroner 
biasanya dokter akan memakai akses lengan bawah kanan 
karena lebih nyaman buat pasien paska prosedurnya dan lebih 
minimal potensi komplikasinya.

Tindakan ini dilakukan tanpa memerlukan pembiusan umum, 
tetapi cukup dengan bius lokal untuk mencegah rasa sakit 
pada lokasi akses kateterisasi. 

Dengan adanya akses tersebut maka dokter bisa memasukan 
alat yang di perlukan ke dalam pembuluh darah radialis di 
lengan bawah atau pembuluh darah di lipat paha. Kemudian 
dokter akan memasukan kateter khusus dengan diameter 
sangat kecil, yaitu 2mm ke dalam pembuluh darah dan 
mendorongnya masuk sampai ke pembuluh darah yang dituju, 
dimana akan dilakukan pemeriksaan dengan bantuan wire 
khusus yang lembut dengan diameter 0,35mm. 

Bila dilakukan pemeriksaan arteriografi koroner maka kateter 
akan ditujukan ke pembuluh darah koroner dan kemudian 
akan dimasukan cairan kontras. Zat kontras yang disuntikkan 
ke dalam darah pasien akan muncul buram pada film 
angiograf karena dapat menyerap sinar-X, sehingga jaringan 
pembuluh darah dan arteri dapat dianalisis.

Melalui hasil rekaman video pemeriksaan tersebut, akan 
terlihat bila ada kelainan penyempitan pembuluh darah 
koroner, kelainan pelebaran darah koroner (aneurisma), atau 
adanya pembuluh darah yang berkelok.

Hingga saat ini, beberapa Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup 
telah dilengkapi dengan fasilitas Angiography, yaitu di Mitra 
Keluarga Bekasi Timur, Mitra Keluarga Kelapa Gading, Mitra 
Keluarga Kemayoran, Mitra Keluarga Depok, Mitra Keluarga 
Surabaya dan Mitra Keluarga Waru.

RISIKo DAn KoMPlIKASI
Setiap tindakan medis sekecil apapun pasti ada potensi 
komplikasi yang bisa timbul. Angiography meskipun bukan 
tindakan operasi tentu saja juga memiliki potensi kompikasi, 
namun karena sifatnya intervensi non bedah maka potensi 
komplikasi menjadi jauh lebih rendah dibanding tindakan 
bedah. 

Beberapa kemungkinan risiko-risiko komplikasi pemeriksaan 
angiography diagnostik seperti stroke, perdarahan di tempat 
penusukan akses pembuluh darah, hematoma (bengkak 
perdarahan di bawah kulit) dan gangguan irama jantung, 
masih berada di bawah 0.8%. Sedangkan risiko  kematian pada 
tindakan angiography diagnostik di Mitra Keluarga Bekasi 
Timur sejauh ini tercatat 0%. 

Pada angiography Intervensi, tentu saja potensi komplikasinya 
menjadi sedikit lebih tinggi oleh karena kondisi pasien dengan 
adanya penyakit yang menyertainya. Potensi komplikasi seperti 
stroke 1%, gangguan pembuluh darah tempat akses sekitar 
2%-5%, penyumbatan berulang di tempat pemasangan stent 
sekitar 1%, dengan potensi kematian di bawah 1%. 



10 | Edisi 18 - 2016 Edisi 18 - 2016 | 11 

Memodifikasi gaya hidup tidak cukup untuk menangani penyakit jantung 
koroner. Dibutuhkan manajemen stress yang baik dan olahraga teratur untuk 
memaintain kinerja jantung.

mitra utama

Jantung merupakan salah satu organ terpenting dalam 
tubuh. Organ berukuran sebesar kepalan tangan ini 
berfungsi memompa dan menyebarkan darah yang 

mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Organ yang 
berdenyut sepanjang hidup manusia ini terdiri dari beberapa 
komponen seperti komponen pembuluh darah, otot, katup, 
selaput  jantung, dan sistem listrik jantung. Semua komponen 
jantung bisa mengalami sakit (terganggu) dan menghasilkan 
berbagai penyakit yang berbeda.

Beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan penyakit 
jantung, khususnya penyakit jantung koroner yang demikian 
dramatis. Sebut saja penyakit jantung koroner (PJK) 
yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di 
Indonesia. Seseorang mengalami PJK jika aliran darah ke 
jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam 
arteri jantung ini dikenal dengan istilah aterosklerosis dan 
merupakan penyebab utama PJK. 

PeMICu PJK
Menurut Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP di Mitra Keluarga Kelapa 
Gading, aterosklerosis dipicu oleh gaya hidup masyarakat yang 
semakin tidak sehat. “Kehidupan di kota-kota besar dikelilingi 
oleh suasana stressful yang diikuti dengan pola makan tidak 
sehat dan tidak ada waktu untuk berolahraga,” ucapnya.

Selain dapat mengurangi suplai darah ke jantung, 
aterosklerosis juga dapat menyebabkan terbentuknya 
trombosis atau penggumpalan darah. Jika ini terjadi, aliran 
darah ke jantung terblokir sepenuhnya dan serangan jantung 
pun terjadi. “Kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, 
serta tekanan darah tinggi, juga merupakan faktor pemicu 
aterosklerosis,” timpal dr. Wisnoe Pribadi Sp.JP, di Mitra 
Keluarga Depok.

Penyakit jantung yang tidak ditangani akan mengakibatkan 
komplikasi mematikan. Serangan jantung terjadi ketika aliran 
darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Penanganan medis 
dalam hitungan menit diperlukan karena serangan ini dapat 
merusak otot jantung secara permanen.

Cegah PJK dengan Modifikasi 
Gaya Hidup

Penanganan PJK

Beberapa gejala serangan jantung biasanya berupa sakit dada 
yang parah, kesulitan bernapas, merasa lemas, pusing, serta 
panik. Sakit dada itu juga bisa menyebar ke leher hingga 
rahang, ke lengan kiri, dan punggung.  Namun, tidak semua 
penderita serangan jantung mengalami sakit dada yang parah. 
Indikasi serangan jantung bukan ditentukan oleh tingkat 
keparahan sakit dada, melainkan dari kombinasi gejala yang 
dirasakan.

PeneGAKKAn DIAGnoSA
Pada diagnosis awal, dokter biasanya akan menanyakan 
tentang gejala, riwayat kesehatan keluarga, serta pola hidup 
pasien. Jika mencurigai mengidap penyakit jantung, dokter 
akan menganjurkan untuk menjalani beberapa pemeriksaan 
untuk mengonfirmasi dan mengevaluasi diagnosis. Misalnya, 
tes darah, elektrokardiogram (EKG), angiography koroner, CT 
scan, serta MRI.

Jika terdeteksi mengidap penyakit jantung, pasien dianjurkan 
untuk mengubah gaya hidup seperti menjaga pola makan, 
rutin berolahraga, minum obat secara teratur sesuai petunjuk 
dokter, serta berhenti merokok. 

Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit jantung bawaan, 
pasangan menikah yang sedang hamil, dan memiliki riwayat 
keluarga dengan panyakit jantung, maka sangat dianjurkan 
untuk melakukan skrining kehamilan. 

“Sebaiknya juga melakukan fetal echocardiography sebagai 
upaya alternatif diagnosis untuk mengetahui adanya kelainan 
pada bayi dalam kandungan,” kata dr. Radityo Prakoso, Sp.JP 
(K), dokter spesialis jantung anak di Mitra Keluarga Kemayoran.

Penyakit jantung koroner tidak bisa disembuhkan, tapi bisa 
dicegah agar tidak memburuk. Dokter akan menganjurkan 
langkah operasi untuk menangani penyakit ini jika diperlukan. 
Tujuan dalam pengobatan penyakit jantung adalah untuk 
mengendalikan gejala dan menurunkan risiko munculnya 
serangan fatal seperti PJK.  Tim MK

❝Jika mengidap penyakit jantung, dianjurkan 
untuk memodifikasi gaya  hidup, seperti 
menjaga pola makan serta berolahraga, 

minum obat secara teratur, serta berhenti 
merokok. Penyakit jantung tidak bisa 

disembuhkan, tapi bisa dicegah agar tidak 
semakin memburuk❞

Faktor-faktor Risiko Penyakit Jantung

KeBIASAAn MeRoKoK
Perokok memiliki risiko lebih tinggi untuk mengidap penyakit 
jantung. Perokok mempunyai risiko 20-25 persen lebih tinggi 
untuk menderita penyakit jantung dibanding bukan perokok.

PolA HIDuP yAnG BuRuK
Risiko penyakit jantung dapat meningkat akibat pola hidup 
yang tidak sehat. Misalnya kurang berolahraga, sering 
mengonsumsi makanan berlemak, dan jarang mengonsumsi 
buah-buahan serta sayur-sayuran.

KADAR KoleSteRol tInGGI
Kolesterol terbagi dalam dua jenis, yaitu kolesterol baik 
(HDL) dan kolesterol jahat (LDL). LDL mudah menggumpal 
dan menempel pada dinding pembuluh darah. Kadar LDL 
yang tinggi dapat membentuk plak yang menyebabkan 
aterosklerosis. 

HIPeRtenSI
Dinyatakan mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi 
jika tekanan darah berada di atas 140/90 mmHg. Tekanan 
darah yang tinggi berarti jantung bekerja lebih keras sehingga 
jantung dan pembuluh darah akan lebih terbebani. 

PenyAKIt DIABeteS
Diabetes dapat menyebabkan penebalan pada dinding 
pembuluh darah sehingga berpotensi menghambat aliran 
darah. Karena itu, penderita diabetes memiliki risiko lebih 
tinggi untuk mengidap penyakit jantung.

KeleBIHAn BeRAt BADAn
Orang dengan kelebihan berat badan atau mengalami obesitas 
cenderung memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi. Kondisi 
tersebut berpotensi mengidap tekanan darah tinggi, serta 
lebih berisiko terkena diabetes tipe 2. Karena itu, mereka juga 
memiliki risiko lebih tinggi untuk mengidap penyakit jantung. 

FAKtoR uSIA
Makin tua usia seseorang, makin tinggi risikonya untuk 
mengidap penyakit jantung.

JenIS KelAMIn
Dibandingkan wanita, pria memiliki risiko lebih tinggi untuk 
mengidap penyakit jantung. Tetapi perlu diingat bahwa 
risiko penyakit jantung pada wanita akan lebih tinggi setelah 
mengalami menopause.

RIWAyAt KeluARGA
Jika memiliki keluarga inti seperti ayah, ibu, adik, atau kakak 
yang mengidap penyakit jantung, risiko untuk terkena penyakit 
jantung akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak 
memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga.

* sumber: artikel dr. Iman Yulianto Suhartono, Sp.JP - Mitra Keluarga 
Cikarang

Penanganan invasif seperti angiography sangat 
dianjurkan jika penyakit jantung bertambah parah. 
Jika obat sudah tidak efektif untuk mengatasi gejala-
gejala penyakit jantung yang dialami, dokter akan 
menganjurkan prosedur angiography atau operasi pada 
pasien yang telah mengalami serangan jantung.

InteRvenSI JAntunG PeRKutAn (PCI)
Operasi ini bertujuan untuk memperlebar arteri jantung 
yang mengalami penyempitan. Prosedurnya dilakukan 
dengan memasukkan cincin (stent) ke arteri jantung yang 
menyempit melalui proses angiography koroner atau 
kateterisasi jantung.

BeDAH ByPASS ARteRI JAntunG (CABG)
Prosedur operasi ini meliputi penanaman pembuluh 
darah baru yang diambil dari anggota tubuh lain untuk 
membuka rute baru bagi aliran darah ke jantung 
sehingga suplai darah kembali mencukupi. Penderita 
diabetes, pasien lanjut usia dan yang mengalami lebih 
dari dua penyempitan pembuluh darah dianjurkan untuk 
menjalani CABG daripada PCI.

sumber: artikel dr. R. Rukma Juslim, Sp.JP, FIHA - Interventional 
Cardiologist Mitra Keluarga Waru

PenAnGAnAn PenyAKIt JAntunG
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Olahraga sepeda merupakan kegiatan 
terbaik untuk menunjang kesehatan 
jantung. “Karena sifatnya ritmik- aerobik 

yang lebih ke kardio (kesehatan jantung). 
Bisa lebih diarahkan untuk training dengan 
 menjaga ritmik detak jantung dan kemampuan 
 kayuhan,” kata dr. F. Andy Kasim, Sp.PD.

Namun, harus diketahui kemampuan otot 
 jantung untuk mengukur level latihan. 
 Kemudian tentukan zona optimum jantung. 
Karena, apapun jenis olahraga yang ingin 
dilakukan, harus disesuaikan dengan kondisi 
kesehatan dan kemampuan secara fisik, ter-
masuk jantung.

Karena, ada limit bagi penderita  penyakit 
 jantung yang ingin berolahraga sepeda. 
“Yang paling utama, tentu harus konsultasi 
 dengan dokter untuk memperoleh  stratifikasi. 
Semacam rekomendasi atau saran  mengenai 
olahraga seperti apa dan sebatas mana yang 
boleh dilakukan. Ini akan nampak dan  sangat 
penting sekali,” timpal dokter yang  ter gabung 
dalam komunitas sepeda yang  rutin meramai-
kan car free day dengan sepeda endurance nya 
di SCBD, Jakarta. 

Selama tidak ada kontra indikasi olahraga, 
maka penderita jantung sangat dianjurkan 
untuk melakukan olahraga ringan dan ritmik, 
mulai dari sepeda statis, jalan cepat, jogging, 
treadmil, hingga sepeda. Menurut dokter 
 spesialis penyakit dalam di Mitra  Keluarga 
 Cibubur ini, beberapa rekan komunitas  sepeda 
divonis memiliki endapan di jantung dan 
 disarankan untuk melakukan olahraga ritmik. 

“Levelnya ritmik, makanya kita sarankan 
menggunakan cyclometer untuk mengukur 
 keseimbangan antara kemampuan  kayuh an 
dengan zona optimum jantung selama 
 bersepeda,” jelasnya. Selanjutnya dipantau, 
setelah 3-6 bulan latihan  kemampuannya 
meningkat atau tidak. Terbukti, ketika 
 pembuluh darah jantung itu tidak  terbendung 
atau memiliki sumbatan yang signifikan,  level 
kebugarannya dipastikan meningkat, dan 
 jantung menjadi lebih sehat. 

Menggenjot Kualitas Jantung dengan 
Mengayuh Sepeda

Selain sepeda statis, jalan cepat, jogging dan fitness, berlatih dengan sepeda endurance* 
merupakan pilihan tepat bagi mereka yang memiliki masalah dengan kesehatan jantung.

❝Sepeda endurance 
merupakan sepeda balap 
yang didesain secara 
khusus dengan bentuk 
hand lebar yang lurus 
sehingga membuat 
badan menjadi lebih 
tegak dan nyaman 
dikendarai meski untuk 
jarak jauh❞

dr. Ferdinand Andy Kasim, Sp.PD
Mitra Keluarga Cibubur
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Deteksi Dini Mewaspadai Faktor 
Risiko utama

Penyakit Dalam

Perlunya deteksi dini dan pemeriksaan rutin untuk mendapatkan edukasi 
tentang bagaimana mencegah dan mengontrol progresivisitas penyakit 
hipertensi, diabetes mellitus, ginjal, dan gangguan jantung.

Ilmu penyakit dalam adalah suatu ilmu kedokteran lanjutan 
setelah seseorang dinyatakan lulus sebagai dokter umum. 
Ilmu ini mempelajari dan memahami segala penyakit yang 

timbul akibat kerusakan dari organ dalam seorang dewasa 
yang bersifat non bedah. 

Seorang spesialis penyakit dalam harus dapat menganalisa 
bermacam-macam keluhan, gejala, tanda yang dialami 
oleh pasien untuk kemudian menyimpulkannya menjadi 
suatu diagnosa dan memberikan terapi sesuai diagnosa 
yang diperoleh. Terkadang dapat diumpamakan seperti 
memecahkan teka-teki atau menyelesaikan sebuah puzzle, 
karena keragaman dari organ dalam yang terkena, keluhan 
yang disampaikan oleh pasien, maupun keragaman dari gejala 
dan tanda yang ditimbulkan dari penyakit itu.

Dikarenakan banyaknya organ dalam yang membentuk sistem 
dalam tubuh manusia, maka ilmu penyakit dalam berkembang 
dengan memfokuskan pada organ tertentu saja. Seorang 
spesialis penyakit dalam untuk dapat memfokuskan ilmunya 
pada organ tertentu harus mengikuti program pendidikan 
lanjutan subspesialisasi penyakit dalam. Contohnya organ 
jantung, ginjal, atau hati.  Sistem yang dibentuk oleh organ 
dalam tersebut biasanya saling berkaitan, sehingga apabila 
salah satu organ mengalami gangguan atau kerusakan akan 
mempengaruhi organ lain.

KAItAn DenGAn JAntunG
Hipertensi dan Diabetes Mellitus merupakan dua penyakit 
yang sering dijumpai oleh spesialis penyakit dalam, khususnya 
spesialis penyakit dalam dengan subspesialisasi ginjal 
hipertensi. Keduanya merupakan faktor risiko utama dari 
penyakit gangguan pembuluh darah jantung. 

Apabila kedua penyakit ini telah diderita untuk waktu yang 
lama juga akan menimbulkan komplikasi berupa gangguan 
ginjal yang sifatnya menahun (kronis) dan juga dapat 
memperburuk kerja dari jantung.

Penyebab dari hipertensi atau diabetes umumnya dipicu 
oleh faktor keturunan dan gaya hidup yang buruk seperti 
pola makan, aktivitas harian, kebiasaan merokok atau 
minum alkohol. Kedua penyakit ini memerlukan terapi yang 
terus menerus agar dapat terkontrol dengan baik sehingga 
diharapkan tidak cepat jatuh dalam komplikasi gangguan 
jantung dan ginjal.

KoleSteRol DAn ASAM uRAt
Selain itu perlu juga diperhatikan hal lain seperti kadar 
lemak dalam tubuh (kolesterol), maupun asam urat karena 
apabila dua hal ini tidak normal dapat membantu terjadinya 
perburukan dari fungsi jantung dan ginjal, juga dapat membuat 
hipertensi dan diabetes menjadi tidak terkontrol.

Karena itulah, diperlukan deteksi dini melalui pemeriksaan 
rutin ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mendapatkan 
edukasi tentang bagaimana cara mencegah dan mengontrol 
progresivisitas dari penyakit seperti hipertensi, diabetes 
mellitus, gangguan jantung atau ginjal.

Dengan melakukan medical check up maupun kontrol rutin ke 
dokter spesialis penyakit dalam, diharapkan dapat mengurangi 
angka kejadian dari penyakit-penyakit tersebut. Perubahan 
gaya hidup dan rutin menjalani pengobatan sesuai instruksi 
dokter juga memiliki peranan yang sangat penting. 

Kolesterol merupakan zat seperti lilin yang berada dalam 
darah dan setiap sel tubuh, yang berfungsi membentuk 
membran sel dan membentuk hormon. Sebanyak 80 
persennya diproduksi oleh hati dan sisanya dari luar 
tubuh yang berasal dari makanan. 

Kolesterol akan berkembang menjadi kolesterol jahat 
yang disebut low density lipoprotein (LDL). Adapun 
kolesterol baik disebut high density lipoprotein (HDL). 
Kolesterol jahat (LDL) membentuk plak di dinding 
pembuluh darah dan menimbulkan atherosclerosis. 
Sedangkan kolesterol baik (HDL) berfungsi memindahkan 
LDL dari dinding pembuluh darah.

Ketika LDL terlalu banyak akan mengakibatkan terjadinya 
penumpukan plak yang berpotensi menyumbat 
pembuluh darah. Sumbatan (plak) tersebut bisa terjadi 
di pembuluh darah mana pun. Jika plak menyumbat di 
pembuluh darah otak maka bisa menyebabkan stroke. 
Bila di jantung, akan memiliki potensi memicu penyakit 
jantung koroner. Sumbatan di ginjal akan memicu 
hipertensi. 

Kadar kolesterol yang 
tinggi di dalam tubuh perlu 
diwaspadai karena sering tidak 
menimbulkan keluhan yang 
berarti, sehingga orang terlena 
dan meremehkannya. Padahal, 

tanpa disadari ternyata sudah tinggi, menumpuk, dan 
menjadi penyebab terjadinya kematian mendadak.  
Terutama pada kejadian penumpukan plak (sumbatan) di 
otak dan jantung.

Untuk mencegah terjadinya 
penumpukan kolesterol jahat, 
diperlukan langkah-langkah proaktif 
dalam mengontrol kadar kolesterol 
dalam darah. Salah satunya ialah 
menerapkan pola makan yang 
sehat dan banyak mengonsumsi 
makanan berserat tinggi, serta aktif 
melakukan olahraga secara rutin.

Dengan menerapkan pola makan 
dan gaya hidup yang sehat serta 
rutin berolahraga, diharapkan berat 
badan akan turun yang biasanya diikuti 
penurunan kadar kolesterol jahat (LDL). 
Suatu hasil penelitian menyebutkan 
bahwa olahraga meningkatkan 
kolesterol HDL hingga 4,6 persen dan 
menurunkan kolesterol LDL hingga 
5 persen. Setiap penurunan LDL atau 
peningkatan HDL sebesar 1 persen 
akan menurunkan 2-3 persen risiko 
penyakit jantung koroner atau 
stroke. So, mari berolahraga. 

dr. Rita naya, Sp.PD-KGH
Mitra Keluarga Kalideres

Kolesterol, olahraga dan Kesehatan Jantung
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Pentingnya Modifikasi pada 
Faktor Risiko

Risiko PJK

Dengan melakukan kontrol secara rutin serta tertib menerapkan terapi 
obat-obatan, penderita penyakit jantung dapat hidup nyaman tanpa 
keluhan dalam aktivitas sehari-hari dan tidak perlu menjalani 
rehospitalisasi.

❝Deteksi dini penyakit 
jantung koroner bisa 
dilakukan melalui 
medical check up 
melalui pemeriksaan 
EKG, treadmill test, 
dan echokardiografi. 
Untuk mengetahui risiko 
(mayor maupun  minor) 
Anda bisa melakukan 
cek lab: gula darah dan 
profil lipid❞

Organ jantung terdiri dari beberapa komponen seperti 
pembuluh darah jantung, otot, katub, selaput, 
hingga sistem listrik jantung. Semua komponen dari 

organ jantung bisa saja mengalami gangguan sehingga 
menghasilkan berbagai penyakit yang berbeda. Sebut saja 
mengalami perubahan struktur dan fungsi jantung yang 
‘mungkin’ menimbulkan gejala tertentu sampai pada kondisi 
fatal. “Ada banyak kasus serangan penyakit jantung koroner 
(PJK) hingga menyebabkan kematian yang tanpa menimbulkan 
gejala,” kata dr. Joeristanti S, Sp.JP.

Menurut dokter spesialis jantung di Mitra Keluarga Cibubur ini, 
penyakit jantung dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu penyakit 
iskemik atau disebut sebagai penyakit jantung koroner, dan 
non iskemik yang meliputi penyakit jantung katup, penyakit 
otot jantung, adanya kelainan listrik jantung, hingga penyakit 
jantung bawaan (cacat jantung yang dibawa sejak lahir dan 
paling sering menyebabkan kematian).

“Penyakit jantung bawaan merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh adanya faktor keturunan dan dibawa sejak 
bayi lahir,” jelasnya. Penyakit jantung bawaan merupakan 
dampak dari risiko faktor keturunan, biasanya merupakan 
penyakit jantung dengan potensi gagal jantung yang banyak 
menjadi peyebab kematian pada bayi dan anak-anak. 

Sedangkan penyakit jantung iskemik, umumnya disebabkan 
oleh pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, 
baik iskemik seperti penyakit jantung koroner maupun non 
iskemik dan penyakit jantung lainnya, masih menjadi penyebab 
tertinggi terjadinya kematian.

PotenSI PJK
Menurut data statistik yang ada, mereka yang memiliki potensi 
mengalami atau menderita penyakit jantung, terutama jantung 
koroner secara umum adalah laki-laki berusia di atas 45 tahun 

dan wanita berusia di atas 55 tahun, atau telah memasuki 
masa menopause. “Namun, fenomena serangan jantung saat 
ini  sudah bergeser dan banyak menyerang usia produktif, 
bahkan jauh lebih muda dari data usia yang tercatat dalam 
data statistik,” imbuhnya.

Gejala yang termasuk dalam kategori klasik (lihat box: 
Beberapa Gejala Umum Jantung Koroner), dan paling sering 
terjadi biasanya berupa sakit lambung (seperti maag) yang 
tidak berkurang walaupun sudah diberi obat sakit maag. 
Sementara, pada sebagian pasien wanita usia tua dan pasien-
pasien yang mengidap diabetes mellitus, umumnya tidak 
terdeteksi atau silent disease. 

Beberapa risiko sebagai dampak dari penyakit jantung 
biasanya berupa efek samping seperti terjadinya pembesaran 
hati dan menurunnya fungsi jantung hingga menyebabkan 
keterbatasan aktivitas sehari-hari, seperti lebih cepat lelah 
dengan konsekuensi mengalami kejadian paling fatal yang bisa 
menyebabkan terjadinya kematian mendadak. 

HInDARI FAKtoR PeMICu
Mereka yang memiliki indikasi atau memiliki risiko menderita 
penyakit jantung sangat dianjurkan untuk menghindari faktor 
pemicu dengan tidak melakukan aktivitas yang berlebihan dan 
kurang istirahat agar terhindar dari serangan mendadak. “Tentu 
saja, ketika dinyatakan memiliki penyakit jantung, maka pasien 
diwajibkan untuk melakukan kontrol rutin dan melakukan 
terapi obat-obatan secara tertib dan teratur,” ucapnya.

Selain itu penderita harus aware dalam mengantisipasi adanya 
risiko mayor (besar) seperti diabetes mellitus, hipertensi, 
merokok, kolesterol tinggi, yang bisa memperparah komplikasi 
PJK. Bahkan, penderita juga wajib mengantisipasi risiko minor 
(kecil) seperti infeksi, obesitas, dan kurang olahraga. 

Berbeda dengan faktor risiko genetik (keturunan) yang 
tidak bisa dimodifikasi, faktor risiko mayor maupun minor 
termasuk dalam kategori risiko yang bisa dimodifikasi (lihat 
box: Modifikasi Faktor Risiko). “Caranya sederhana saja, cukup 
secara aktif melakukan modifikasi pada semua faktor risiko,” 
anjurnya.

Kendati belum dapat dikatakan sebagai penyakit yang bisa 
disembuhkan, dengan menerapkan berbagai modifikasi pada 
faktor risiko, penderita penyakit jantung tetap dapat hidup 
nyaman. Modifikasi risiko menjadi semakin efektif jika tertib 
melakukan kontrol dan terapi obat-obatan dengan baik 
sehingga tidak ada keluhan dalam aktivitas sehari-hari dan 
tidak perlu rehospitalisasi (sering rawat inap). 

dr. Joeristanti S, Sp.JP
Mitra Keluarga Cibubur

•	 Nyeri di daerah dada seperti tertekan benda berat
•	 Terasa panas terbakar di dada
•	 Seperti dicengkram atau diremas yang menjalar ke 

daerah leher dan rahang
•	 Nyeri pada bahu hingga lengan sebelah kiri yang 

bertahan hingga 20 menit disertai keringat dingin, 
mual, muntah, pandangan gelap hingga pingsan

*sumber: artikel dr. Joeristanti S, Sp.JP - Mitra Keluarga Cibubur

BeBeRAPA GeJAlA uMuM 
JAntunG KoRoneR

Kontrol rutin dan minum obat teratur
a. Modifikasi gaya hidup:

•	 Stop merokok
•	 diet rendah lemak (makan makanan yang 

mengandung rendah kolesterol dan tinggi serat 
seperti buah dan sayur)

•	 istirahat cukup
•	 aktivitas tidak berlebihan
•	 olah raga teratur

b. Mengontrol  faktor - faktor risiko yang lain misalnya 
hipertensi, diabetes mellitus.

*sumber: artikel dr. Joeristanti S, Sp.JP - Mitra Keluarga Cibubur

MoDIFIKASI FAKtoR RISIKo
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❝Penyebab utama penyakit jantung koroner 
adalah penimbunan lemak dalam arteri atau 

aterosklerosis. Selain dapat mengurangi suplai 
darah ke jantung, aterosklerosis dapat memicu 
terbentuknya trombosis atau penggumpalan 

darah. Pengumpalan darah ini berpotensi 
memblokir suplai darah ke jantung❞

Antisipasi Faktor Risiko dengan 
Gaya Hidup Sehat

Jantung Hipertensi

Menerapkan pola hidup sehat seperti konsumsi makanan rendah lemak 
dan karbohidrat serta tinggi serat, rajin berolah raga, dan mampu 
mengendalikan stress merupakan strategi jitu dalam mengantisipasi 
risiko terserang penyakit jantung koroner.

Mereka yang memiliki pola hidup tidak sehat seperti 
merokok, malas olah raga, gemar mengkonsumsi 
makanan tinggi lemak dan karbohidrat namun rendah 

serat merupakan orang yang patut waspada terhadap risiko 
penyakit jantung koroner. Namun, mereka yang paling 
memiliki risiko mengidap penyakit jantung koroner secara 
umum adalah kelompok usia lanjut, laki-laki, penderita 
diabetes mellitus, obesitas, dan hipertensi. 

“Dibandingkan wanita, pria memiliki risiko lebih tinggi untuk 
mengidap penyakit jantung. Tetapi perlu diingat bahwa 
risiko penyakit jantung pada wanita akan lebih tinggi setelah 
mengalami menopause,” ungkap dr. Iman Yulianto Suhartono, 
Sp.JP.
 
Masih seperti kata dokter spesialis penyakit jantung dan 
pembuluh darah di Mitra Keluarga Cikarang ini, perlu diingat 
pula bahwa faktor keturunan juga memiliki pengaruh terhadap 
penyakit ini. Seringkali dijumpai adanya kelompok orang-
orang yang tidak memiliki faktor risiko seperti disebutkan di 
atas, namun masih juga terkena penyakit jantung koroner. 
Karena itulah, untuk mengantisipasi risiko tersebut, ada 
baiknya bila masyarakat di atas usia tertentu (misalnya berusia 
di atas 40 tahun) mulai memeriksakan kesehatan jantung dan 
pembuluh darahnya secara berkala.

JAntunG KoRoneR 
Sebagai gambaran, penyakit jantung koroner meliputi semua 
kelainan pada pembuluh darah koroner. Secara umum dapat 
dibagi menjadi penyakit jantung koroner atherosklerosis dan 
penyakit jantung koroner non-atherosklerosis. 

Penyakit jantung atherosklerosis adalah suatu keadaan 
dimana terjadi penumpukkan plak kolesterol dalam dinding 
pembuluh darah. Penumpukkan plak ini lama kelamaan dapat 

dr. Iman yulianto Suhartono, Sp.JP
Mitra Keluarga Cikarang

mengganggu aliran darah. Plak ini juga berisiko untuk ruptur 
(sobek) dan menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang 
menyumbat pembuluh darah secara akut. Keadaan akut inilah 
yang sering disebut sebagai serangan jantung, dan merupakan 
peristiwa yang umum terjadi dan dikenal oleh masyarakat.

Penyebabnya, selain perilaku dan pola hidup tidak sehat 
seperti merokok, kolesterol jahat, kegemukkan, kurang olah 
raga, stress, kurang konsumsi sayur dan buah-buahan, dan 
lainnya seperti  disebutkan di atas, penyakit jantung sangat 
berkaitan erat dengan penyakit hipertensi. Keduanya memiliki 
hubungan sinergistik dan hubungan sebab akibat. 

“Contoh hubungan sinergistik misalnya, jantung dan 
pembuluh darah bersama-sama menyebabkan peningkatan 
tekanan darah. Contoh sebab akibatnya adalah terjadinya 
gangguan aliran pada pembuluh darah koroner yang 
menyebabkan kerusakan pada otot jantung yang pada 
akhirnya menimbulkan gangguan pompa jantung maupun 
gangguan irama jantung,” jelasnya.

JAntunG DAn HIPeRtenSI 
Penyakit jantung dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu 
kelainan mengenai jantung baik itu berkaitan dengan struktur 
anatomi jantung maupun fungsi jantung. Kelainan struktur 
jantung mencakup kelainan pada otot jantung, katup jantung, 
sekat jantung, permukaan dalam jantung, selaput pembungkus 
jantung, dan pembuluh darah yang memberi makan jantung 
(koroner). Kelainan fungsi jantung mencakup kelainan pompa 
jantung dan kelainan irama jantung.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi 
dimana tekanan darah berada di atas 140/90 mmHg. Salah 
satu faktor pemicu hipertensi adalah konsumsi makanan 
dengan kadar garam yang tinggi. Selain itu, kolesterol di 

dalam tubuh juga memiliki pengaruh kuat terhadap hipertensi. 
Namun, kolesterol terbagi dalam dua jenis, yaitu kolesterol 
baik yang disebut high-density lipoprotein (HDL), dan 
kolesterol jahat, low-density lipoprotein (LDL). Kadar LDL yang 
normal dalam darah adalah di bawah 100 mg/dL.

Kolesterol jahat mudah menggumpal dan menempel pada 
dinding pembuluh darah. Karena itu, kadar LDL yang tinggi 
dapat membentuk plak yang menyebabkan aterosklerosis. 
Tekanan darah yang tinggi berarti jantung bekerja lebih keras 
sehingga jantung dan pembuluh darah akan lebih terbebani.

Hanya memang, penyakit pembuluh darah tergolong luas 
sekali. “Seperti kita ketahui, pembuluh darah terdiri dari arteri, 
vena, dan limfatik. Kelainan pada ketiga macam pembuluh 
ini mencakup atherosklerosis (penumpukan plak kolesterol 
dalam arteri), peradangan pembuluh darah, thrombosis 
(terbentuknya bekuan darah dalam pembuluh darah), emboli 
(adanya bekuan darah atau zat lainnya yang dapat menyumbat 
aliran pembuluh darah), gangguan katup dalam pembuluh 
vena, dilatasi pembuluh vena (varises), tumor pembuluh darah, 
malformasi pembuluh darah, kompresi pembuluh darah 
(misalnya ada tumor yang menekan pembuluh darah sehingga 
alirannya tidak lancar), dan lain-lain. 

Semua peristiwa yang disebut sebagai penyakit pembuluh 
darah di atas, merupakan pemicu terjadinya peristiwa yang 
bisa mengganggu kinerja jantung atau disebut gagal jantung, 
dan berpotensi menimbulkan serangan jantung.

teRAPI DAn PenGoBAtAn 
Karena itulah, penting sekali untuk menghindari faktor-
faktor risiko sebagai antisipasi agar tidak terkena penyakit ini. 

Namun, apabila sudah memiliki faktor risiko tersebut, langkah 
yang terbaik adalah berusaha meminimalisasi faktor-faktor 
tersebut. “Sedangkan jika sudah terlanjur terkena, maka terapi 
dan pengobatan yang bisa dilakukan tentu tergantung pada 
kelainannya,” ujar dr. Iman.

Secara umum, ia membagi tiga terapi dan pengobatan 
penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah 
berusaha mengembalikan struktur atau fungsi jantung dan 
pembuluh darah menjadi normal atau mendekati normal. 
Contoh dari hal ini adalah memperbaiki kebocoran sekat 
jantung melalui penutupan baik dengan operasi maupun 
kateterisasi. 

Yang kedua, berusaha menghambat progresivitas penyakit. 
Contoh dari hal ini adalah berusaha menghentikan 
progresivitas penebalan otot jantung dengan cara mengontrol 
hipertensi. Dan, yang ketiga adalah meminimalisasi dampak 
yang mungkin terjadi sebagai akibat dari penyakit jantung ini. 
Contohnya adalah dengan meminimalisasi risiko terjadinya 
stroke pada penderita kelainan atrial fibrillation dengan 
menggunakan obat-obat antikoagulan (pengencer darah). 
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Penanganan Paripurna  
Penyakit Jantung Koroner

tatalaksana PJK

Kecepatan mendapat penanganan yang tepat akan sangat mempengaruhi 
harapan hidup seseorang. Meski tidak memiliki gejala khas, waspadai 
tanda-tanda PJK seperti adanya perasaan tidak nyaman di daerah dada 
yang tidak pernah dirasakan sebelumnya.

dr. R. Rukma Juslim, Sp.JP, FIHA
(Interventional Cardiologist)

Mitra Keluarga Waru
Kematian Mike Mohede yang mengejutkan membuat kita 

harus semakin waspada terhadap diri kita. Harus semakin 
mengenal siapa diri kita, dan seberapa besar risiko terkena 

penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular) yang 
masih menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia.

Di masa lalu, serangan jantung lebih banyak terjadi pada 
kelompok elite, namun saat ini penyakit jantung koroner 
merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan segala usia. Hal 
ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 
penyakit jantung koroner dimana yang dimaksud PJK (Penyakit 
Jantung Koroner) adalah penyumbatan di dalam pembuluh 
darah arteri koroner.

Orang yang memiliki garis ketururunan meninggal secara 
mendadak (serangan jantung) disertai dengan pola hidup 
yang tidak sehat, seperti malas berolah raga, stress, obesitas, 
mengidap diabetes mellitus (DM), hipertensi, perokok, 
dyslipidemia adalah orang-orang yang paling rawan terkena 
serangan jantung.

GeJAlA tIDAK KHAS
Gejala-gejala yang dialami oleh penderita jantung koroner 
sering tidak khas seperti penyakit-penyakit lainnya. Sehingga 
membuat orang menjadi tidak waspada bahwa mereka 
mempunyai ancaman serangan jantung. 

Untuk menghindari kondisi tersebut di atas, maka ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu terjadinya perasaan 
yang tidak nyaman apalagi di daerah dada yang tidak pernah 
dirasakan sebelumnya, serta berkurangnya kemampuan 
fisik, contohnya bila setiap hari naik tangga 3 lantai tidak ada 
keluhan, kemudian menjadi naik tangga 1 lantai saja sudah 
tidak kuat.

Penurunan stamina tersebut bisa dicurigai sebagai tanda-
tanda sederhana yang harus diwaspadai dan segera 
ditindaklanjuti untuk berobat. Karena kecepatan mendapat 
penanganan yang tepat, sangat mempengaruhi harapan hidup 
seseorang.

PenAnGAnAn PARIPuRnA 
Orang-orang yang memilki risiko tinggi (memiliki lebih 
dari 3 faktor risiko) disarankan menjalani pengobatan 
penyakit jantung koroner secara paripurna. Diawali dari 
pemeriksaan yang bersifat non invasive seperti ECG, Treatmil, 
Echocardiograhy sampai pemeriksaan yang bersifat invasive: 
CT angiography dan Angiography (kateterisasi) yang tentunya 
sesuai dengan indikasi. 

Sedangkan pengobatan penyakit jantung koroner bisa 
dengan konservatif (obat obatan), PCI (Percutaneus Coronary 
Intervention) dan CABG (Coronary Artery Bypass Graft), 
yang mana ditentukan oleh hasil analisa pemeriksaan yang 
telah dikerjakan. Sebagai contoh bila dalam pemeriksaan 
angiography ditemukan penyumbatan kurang dari 70 
persen dan tidak memiliki faktor risiko yang tinggi, maka 
penderita cukup melakukan terapi obat-obatan secara agresif 
(konservatif).

Sebaliknya bila penyumbatannya lebih dari 70 persen, maka 
ada 2 kemungkinan, yaitu PCI (dilakukan pemasangan stent/
ring) atau operasi by pass (CABG). Tindakan Bedah (CABG) 
atau non bedah (ring) ditentukan dari skoring atau penilaian 
saat dilakukan pemeriksaan angiography/kateterisasi.

Pemeriksaan angiography/kateterisasi menjadi pemeriksaan 
yang paling penting dan paling menentukan di dalam 
menangani penderita penyakit jantung koroner. Atau dengan 

kata lain angiography adalah gold standard yang diakui secara 
internasional.

Mitra Keluarga grup telah memiliki kemampuan untuk 
melakukan pengobatan secara paripurna baik dari segi 
kompetensi tenaga medis dan fasilitasnya. Sebagai contoh, 
Mitra Keluarga Waru memiliki WARU HEART CLINIC sebagai 

salah satu upaya untuk menangani penderita penyakit jantung 
koroner secara komprehensif, dimana semua prosedur 
dapat diselesaikan dalam 1 hari (one day care) yang memiliki 
benefit dengan mengurangi LoS (length of stay). Semua yang 
dikerjakan pasti dengan 1 tujuan adalah menangani penderita 
secara efektif dan efesien dengan biaya serendah mungkin. 

Poin paling penting dalam mengantisipasi penyakit jan-
tung koroner adalah segera kenali diri Anda dengan cara 
menilai diri sendiri; apakah Anda termasuk orang-orang 
yang berisiko tinggi terkena serangan jantung.

Apabila Anda termasuk di dalam kelompok tersebut, 
segeralah periksakan diri Anda. Bagi yang sudah menjalani 
pengobatan jantung koroner secara komprehensif maka 
ikuti semua prosedur evaluasi yang dianjurkan secara 
berkala.

Bagi Anda yang termasuk dalam risiko rendah untuk 
terkena penyakit jantung koroner, ubahlah pola hidup 
Anda sebelum terkena penyakit jantung koroner dengan 
jalan memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, 
melakukan olah raga yang teratur, serta melakukan regular 
check up secara rutin.

*sumber: artikel dr. R. Rukma Juslim, Sp.JP, FIHA
(Mitra Keluarga Waru)

KeNALi DiRi SebeLUM TeRLAMbAT

❝Penyakit jantung koroner (PJK) semakin 
banyak menggangu kualitas hidup manusia 

usia produktif. Peran utama dalam 
mengantisipasi PJK adalah sosialisasi mengenai 
pengendalian lipid dan tekanan darah melalui 

edukasi tentang gaya hidup sehat❞
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Tips Sehat

Terbiasa menerapkan pola hidup sehat merupakan 
strategi terbaik dalam menjaga kualitas jantung Anda. 
Pola hidup sehat yang dimaksud, diantaranya adalah 

mampu menjaga berat badan agar tetap proporsional, hanya 
mengkonsumsi makanan sehat, serta aktif bergerak atau 
meluangkan waktu sekitar setengah jam untuk berolahraga 
sebelum melakukan aktivitas. Beberapa tips mudah berikut ini 
bisa menjadi acuan untuk menjaga kesehatan jantung Anda

1  Menjaga Asupan nutrisi 
♥ Konsumsi garam: Batasi asupan garam dapur tidak lebih 

dari 6g/hari, (1/2 sendok teh garam dapur)
♥ Karbohidrat: Batasi makanan yang banyak mengandung 

karbohidrat (nasi, kentang, sagu)
♥ Gula: Batasi konsumsi gula, asupan kalori yang 

berlebihan dapat menyebabkan kegemukan
♥ Lemak: Pahami jenis lemak yang dikonsumsi. Asam 

lemak jenuh akan memberi pengaruh buruk terhadap 
terhadap kesehatan jantung, dan asam lemak tidak jenuh 
akan memberi pengaruh yang baik
•	 Lemak	Jenuh	(LDL),	terutama	dari	sumber	hewani,	

seperti daging merah, minyak kelapa, cokelat, keju, 
susu krim, mentega

•	 Lemak	Tidak	Jenuh	(HDL),	seperti	minyak	zaitun, 
minyak wijen, ikan tuna, ikan kembung

2  Hindari Stres
 Kondisi stres akan merangsang tubuh mengeluarkan 

hormon cortisol yang menyebabkan pembuluh darah 

menjadi kaku. Kondisi stress juga memicu produksi 
hormon norepinephrine dan menyebabkan naiknya 
tekanan darah/hipertensi. 

3  olahraga teratur
 Lakukan olahraga yang tidak berlebihan seperti jalan kaki, 

jalan cepat, jogging minimal 20 menit (3-4 kali seminggu). 

4  Berhenti Merokok
 Perokok aktif maupun pasif, memiliki peluang sangat besar 

mengalami serangan jantung.

5  Kenali tanda-tanda Jantung tidak Sehat
 Beberapa tanda awal bahwa jantung sudah berada dalam 

kondisi tidak sehat diantaranya: adanya rasa nyeri yang 
khas di bawah tulang dada (nyeri terasa berat, seperti 
ditekan, diikat), mendengkur saat tertidur, mengalami sesak 
nafas, cepat lelah, dan denyut jantung tidak teratur. 

6  Deteksi Dini PJK
 Beberapa pemeriksaan dapat dilakukan untuk mendeteksi 

adanya PJK, antara lain: ECG (rekam jantung), Treadmill 
Test (uji latih jantung), Holter Monitoring (rekam listrik 
jantung 24 jam), Echo/Vascular doppler (USG jantung/
pembuluh darah), chest X-Ray (rontgen dada), Multi Slice 
CT Cardiac (pemotretan jantung dengan CT-Scan), Heart 
Catheterisation (katerisasi jantung), Electrophysiologi Study 
(pemeriksaan aktivitas listrik jantung). 

Menjaga Kesehatan Jantung
Mulailah pola hidup yang sehat sejak hari ini. Jaga dan sayangi jantung Anda

dr. Arbi lizarda, Sp.JP
Mitra Keluarga Tegal
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Berangkat dari Pengalaman  
di Daerah
Sebelumnya, ia diarahkan untuk melanjutkan PPDS bedah urologi. namun, pengalaman wajib 
kerja di pedalaman Sumatera telah mengubah niatnya. Ia memutuskan untuk memperdalam 
bidang jantung, khususnya kelainan irama jantung, aritmia.

dr. Wisnoe Pribadi Sp.JP, FIHA
Mitra Keluarga Depok

Mengawal tugas Pelayanan 
Kesehatan di Daerah Konflik
lepas dari Fakultas Kedokteran universitas Sebelas Maret (unS Surakarta), ia ditugaskan untuk 
melaksanakan program wajib kerja sarjana di pulau paling utara Indonesia yang menjadi tapal 
batas Indonesia – Philipina.  Ia juga menangani masalah kesehatan di daerah konflik.

❝Menikmati menu buffet 
di tengah suasana nyaman 

diiringi live musik dengan 
lantunan lagu-lagu easy 

listening, merupakan momen 
paling indah bersama istri dan 

keluarga❞

Dr. dr. yoga yuniadi, Sp.JP
Mitra Keluarga Kelapa Gading

❝Program wajib kerja sarjana 
ke daerah merupakan time 
frame yang begitu bernilai. 
Memberikan pembelajaran 

yang sedemikian bermakna 
dalam membangun 

pendewasaan yang luar 
biasa sebagai bekal dalam 

menjalani profesi dokter yang 
sesungguhnya❞

Seperti biasa, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran, Bandung, tahun 1989, dokter muda, Yoga 
Yuniadi, mendapat tugas wajib kerja di pedalaman 

Sumatera. Suatu hari, datang seorang pasien, gadis cantik 
berperawakan kurus dengan keluhan sesak ke ruang 
praktiknya. “Jujur saja, saat itu saya mendengar ada sesuatu 
yang ‘aneh’ pada detak jantungnya. Namun, kemampuan saya 
saat itu masih terbatas,” ungkapnya, mengenang.

Dua minggu kemudian, ia hanya bisa pasrah ketika mendengar 
pengumuman di masjid setempat yang menyebutkan bahwa 
gadis tersebut telah meninggal dunia. “Sejak itu saya begitu 
ingin menjadi dokter jantung,” tuturnya, seraya menambahkan 
bahwa peristiwa tersebut begitu membekas dan menjadi 
dorongan yang sangat besar untuk memperdalam ilmu 
sebagai dokter spesialis jantung.

Tak heran, usai menuntaskan PPDS Kardiologi di FKUI 
tahun 1990, dr. Yoga Yuniadi Sp.JP kembali memperdalam 
ilmu di bidang sistem listrik pada jantung. Ia memperoleh 
tambahan gelar sebagai  Electrophysiologist, di Taipei, dan 
menyelesaikan program doktoralnya di FKUI, tahun 2002.

Fun AnD HeAltHy
Khusus di hari Sabtu, dokter spesialis gangguan irama jantung 
ini mengayuh sepeda dari rumahnya di kawasan Kebun Jeruk, 
Jakarta Barat ke lokasi praktik di Mitra Keluarga Kelapa Gading, 
Jakarta Utara. 

Itu belum seberapa, karena di hari Minggu dan hari-hari libur 
nasional dimanfaatkan sebagai momen bersepeda melibas 
medan berkontur dengan jarak tempuh hingga lebih dari 100 
km. “Kami lebih menyukai medan yang tidak rata. Makanya 
saya berkumpul bersama komunitas sepeda di BSD City. 
Dari sana kita bisa kemana saja, ke Serang, Gunung Sindur 
Bogor, dan lainnya,” ujar ayah dari empat orang anak dari hasil 
pernikahannya dengan dr. Lina Wardhani ini.

Sedangkan untuk menjalin kebersamaan, ia menyiapkan 
program travelling bersama keluarga. “Minimal 2 kali dalam 
setahun travelling di dalam negeri. Karena banyak sekali lokasi 
yang bagus di Indonesia,” urainya, menutup pembicaraan.  
(dwi)

Morotai, pulau di wilayah kepulauan Halmahera, Provinsi 
Maluku Utara ini menyimpan kenangan yang sangat 
membekas bagi dr. Wisnoe Pribadi, Sp.JP, FIHA. 

“Bayangkan, saya harus meninggalkan istri yang sedang hamil 
3 bulan. Untuk mengirim uang, saya harus menyeberang 
dengan speedboat, karena lokasi fasilitas jasa pengiriman 
uang berada di pulau lain. Terlebih pahit lagi, jumlah kiriman 
uang yang tak seberapa itu baru sampai setelah dua minggu 
kemudian. Saat itu mungkin perjuangan hidup yang paling 
berat buat saya,” ucapnya, mengenang.

Tiga tahun menjalani wajib kerja di Morotai, dokter muda ini 
mengikuti wajib militer, dan ditempatkan di Skuadron Udara-2 
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Setahun 
di Skuadron Udara-2, ia kembali mendapat tugas ke Provinsi 
Maluku, untuk menangani masalah kesehatan di daerah 
konflik.

“Saat itu tahun 2001 ketika Ambon bergolak. Situasinya 
cukup ekstrim, sementara misi kami ialah memfungsikan 
unit pelayanan kesehatan yang lumpuh di Maluku Utara,” 
jelasnya. Selanjutnya, dokter spesialis di bidang interventionist 

cardiologist ini bergabung di Mitra Keluarga Depok sejak 
rumah sakit ini berdiri. “Saya adalah dokter spesialis jantung 
pertama yang praktik di Mitra Keluarga Depok, dan terus 
terang saya dibesarkan di Mitra,” ungkapnya.

tRAvellInG DAn KulIneR
Di tengah kesibukan yang cukup padat, nyaris tidak ada waktu 
yang tersisa bagi dokter berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) 
TNI AU ini. Namun ia bersyukur, sebagai dokter militer ia wajib 
melaksanakan olahraga, senam, jogging, dan lainnya, minimal 
2 x seminggu. 

“Kalau hobi mungkin travelling dan kuliner. Saya pribadi wajib 
travelling 2-3 kali setahun. Selain itu kami juga penggila 
kuliner. Hampir setiap hari Sabtu dan Minggu, kita pasti jalan-
jalan. Biasanya ke Bogor, karena saya punya tempat singgah di 
sana. Selebihnya, ya berburu kuliner,” ungkap ayah dua putri 
dari hasil pernikahannya dengan Retno Sriwahyuni, sang ‘diva’ 
kampus ketika masih kuliah di UGM, Yogya. 
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Multi Talent dengan obsesi  
Menjadi Penerbang
Sejatinya, ia memiliki cita-cita menjadi penerbang atau great musician. namun, langkah kaki 
mengarahkannya menjadi dokter spesialis jantung. Konduktor atau ‘Dirigent’ Pacemaker Choir 
ini juga melakoni profesi sebagai dosen.

Jangan tunda untuk Menjadi Sehat

Tanpa gejala dan tanda-tanda yang berarti, Budi Hartono 
Go tiba-tiba mengalami peristiwa sangat mengejutkan, 
serangan jantung mendadak. Di tengah kepanikan, istri 

tercinta ditemani kedua putri mereka langsung membawa 
Budi ke Mitra Keluarga Surabaya. 

Singkat cerita, Budi segera ditangani di ruang ICU untuk 
dilakukan persiapan kateterisasi. Syukurlah, dengan tindakan 
cepat dan profesional, dua buah ring berhasil dipasang untuk 
membuka pembuluh darah yang tersumbat. Namun, masih 
ada satu sumbatan pembuluh darah yang ‘belum’ berhasil 
dibebaskan karena tidak dapat ditembus untuk pemasangan 
ring. “Meski sudah buntu hingga 90%, namun dokter 
mengatakan tidak apa-apa dengan keadaan tersebut,” ujar 
Budi, mengenang.

Ucapan dokter terbukti benar. Budi tidak mengalami 
kejanggalan apa-apa. “Sepuluh tahun kondisi jantung saya 
sehat dan biasa-biasa saja. Namun memasuki tahun 2015, 
saya mulai sering merasakan keadaan tidak nyaman dengan 
kesehatan jantung saya, hingga melakukan konsultasi dengan 
dr. Iswanto Pratanu, Sp.JP (K), FIHA di MItra Keluarga Surabaya.  

Ternyata benar, dr. Iswanto menyarankan agar segera 
dilakukan kateterisasi. Namun, persoalan menjadi rumit 

karena satu bulan ke depan mereka ‘punya gawe’ untuk 
melangsungkan pernikahan putri tercinta. 

BeRHASIl DIteMBuS
Namun, Budi mengambil sikap tegar, “Saya percaya kalau 
sehat itu tidak boleh ditunda,” ujarnya, yakin. Alhasil, dr. 
Iswanto Pratanu, Sp.JP (K) FIHA, yang melaksanakan tindakan 
kateterisasi berhasil menembus sumbatan hingga 90% yang 
telah bercokol di pembuluh darah Budi selama 10 tahun lebih. 

“Sama sekali tidak ada rasa sakit selama proses kateterisasi 
berlangsung,” ujar Budi yang menjalani proses tersebut 
dalam keadaan sadar seutuhnya. Usai kateterisasi, ia kembali 
memasuki ruang ICU untuk evaluasi. “Tapi cuma semalam. 
Esok paginya saya sudah boleh pulang. Terus terang kondisi 
saya pagi itu telah kembali sehat dan bugar. Bahkan, sampai 
saat ini tidak ada keluhan sama sekali,” urainya, menjelaskan.

Karena itulah, dalam kesempatan yang spesial ini, saya ingin 
kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada dr. Iswanto Pratanu, dr. Dian, para perawat dan Pak 
Ruben beserta seluruh tim Mitra Keluarga Surabaya yang 
 se nantiasa memberi support, hingga saya bisa dengan gagah 
ber ada di tengah pesta pernikahan putri kami,” sebutnya.  
(rbn)

Sepuluh tahun hidup dengan pembuluh darah yang nyaris buntu atau tinggal 10%. tahun 
2015 Budi Hartono Go kembali menjalani kateterisasi. Pembuluh darah yang buntu berhasil 
ditembus dan proses pemasangan ring bisa berlangsung dengan baik.

Budi Hartono Go

❝Ia punya mimpi menjadi seorang great musician. 
Selain aktif mendalami musik, dokter multi talen 

ini masih menyimpan obsesi untuk menerbangkan 
pesawat. ‘Someday, I will 

conduct the airplane from 
flightdeck,’ katanya❞

Di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI), dr. Radityo Prakoso, Sp.JP dikenal se-
bagai dosen yang teliti, perfectionist dan sangat meng-

utamakan presisi. “Keselamatan pasien adalah harga mati,” be-
gitu kira-kira pesan yang selalu diingatkan kepada mahasiswa. 

Soal cita-cita yang belum tercapai, penggemar berat sop kaki 
kambing ini berucap singkat, itu masih menjadi obsesi yang 
insya Allah akan tercapai juga. Lantas kenapa menjalani profesi 
sebagai dokter spesialis jantung? 

“Saat menjadi mahasiswa kedokteran di FKUI, saya pikir yang 
paling gampang dan masuk akal ya menjadi dokter  spesialis 
jantung, karena sistem kerjanya yang ibarat mesin,” jelas 
 dokter spesialis kardiologi pediatrik dan penyakit jantung 
bawaan di Mitra Keluarga Kemayoran ini, enteng.

PACeMAKeR CHoIR
Hampir semua dokter spesialis jantung tentu mengenal sosok 
dr. Radityo Prakoso, Sp.JP. Bagaimana tidak, enam tahun ter-
akhir ini ia dipastikan berdiri memimpin paduan suara  bertajuk 
Pacemaker Choir untuk menghibur para peserta ASMIHA 
 (Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association), 
atau beberapa simposium besar bertajuk kardiovaskular di 
 Indonesia yang diselenggarakan secara rutin. 

Yang menarik, meski dapat memainkan instrumen  seperti 
 piano, dokter multi talent ini mampu memimpin  orkestra 
dan choir tanpa melalui proses belajar secara formal. “Saya 

dr. Radityo Prakoso, Sp.JP (K)
Mitra Keluarga Kemayoran

 otodidak, belajar dengan cara virtual. Karena sulit  mencari 
guru musik dengan model seperti ini di Indonesia,”  tuturnya, 
seraya menambahkan, lain halnya dengan dunia penerbangan, 
“Saya pernah kursus,” ucapnya.

Tak heran, ayah dari Muhammad Naufal, dari hasil pernikahan-
nya dengan dr. Wahyuni Indawati Sp.A (K) ini  mengaku bekerja 
lebih dari 12 jam per hari. “Saya praktik, mengajar, lalu bila ada 
‘event’ saya latihan. Itu rutinitas dan menjadi leisure buat saya” 
ungkapnya. 

“Soal menikmati waktu bersama kaluarga bisa kapan saja 
dan di mana saja. Bisa jalan-jalan bersama keluarga ke 
 tempat-tempat yang belum banyak dikunjungi wisatawan. 
Lalu, ya pasti cari kuliner, karena saya suka makan,” kata dokter 
spesialis jantung yang menekuni bidang intervensi penyakit 
jantung bawaan dan penyakit jantung struktural ini.

Menariknya lagi, meski berperawakan tambun,  dokter 
ini  mengaku tetap doyan makan. Itu sebabnya untuk 
 mengendalikan faktor risiko yang ada, ia selalu menyibuk-
kan dirinya. “Saya orang yang tidak bisa banyak diam. Selain 
 bekerja di laboratorium kateterisasi, biasanya saya melakukan 
aktivitas jalan cepat,” urai sang dirigen yang tengah memper-
siapkan album Pacemaker Choir ketiganya.  (kat)
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dokter anda

Sesak Dada Paska Pasang Stent
Tanya

Dear dokter, 

Saya pernah menjalani operasi CABG pada tahun 2012, dan setelah itu dada 
saya terasa kencang. Sekitar satu minggu lalu, saya menjalani pemasangan 
stent karena ada penyempitan kembali, dan paska pemasangan stent, dada 
saya terasa semakin kencang dan sesak napas saat berdiri dan berjalan, namun 
reda saat berbaring.

Saya sudah tanya ke dokter jantung, namun menurut beliau keluhan saya bukan gejala sakit 
jantung, karena sakit jantung tidak dipengaruhi posisi tubuh. Saya juga sudah ke dokter 
gastro, tetapi beliau juga bilang kalau GERD harusnya bertambah parah saat berbaring. 
Pertanyaan saya adalah, kemana atau dengan dokter spesialis apa sebaiknya saya melakukan 
konsultasi, untuk memperoleh kepastian dari keluhan saya ini? Terima kasih atas perhatian 
dan jawabannya.

Dian Lestari 
Jakarta

dr. Irwan tjahjadi

KonSultASIKAn

KePADA DOKTeR ANDA

Jawab

Dear ibu Dian Lestari,

Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami. 
Untuk masalah yang ibu Diah rasakan ini, memang pada 
beberapa kasus dapat mengalami keadaan seperti yang ibu 
rasakan ini paska pemasangan stent. Kejadian seperti ini 
biasanya terjadi pada orang – orang yang minim aktivitas 
fisiknya.

Kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, dapat menimbulkan 
keluhan rasa kencang dan tegang pada dada dan sekitarnya 
(seperti bahu, punggung dan leher), bahkan dapat 

menimbulkan perasaan sesak akibat rasa tidak nyaman di 
sekitar dada. Rasa kencang yang dirasakan ini bisa disebabkan 
oleh adanya kelainan dari jantungnya sendiri atau bisa 
merupakan manifestasi dari otot–otot maupun syaraf di 
sekitar dada, sehingga menimbulkan ketegangan yang 
membuat tidak nyaman dalam beraktivitas.

Dengan keluhan yang ibu rasakan ini, kami anjurkan untuk 
memeriksakan kembali ke dokter jantung, untuk dicari 
penyebab pastinya. Bila diperlukan akan dilakukan konsul 
dengan dokter spesialis lain, apabila sudah ditemukan 
penyebabnya secara pasti. Semoga penjelasan ini bisa 
bermanfaat dan semoga cepat sembuh. 
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korporasi

Proyek Genesis

Rumah Sakit Digital terintegrasi 
Pertama di Indonesia
untuk tetap menjadi rumah sakit terbaik dan terus berkembang, Mitra Keluarga harus berani 
bertransformasi dengan melakukan sebuah langkah besar dengan menerapkan teknologi 
informasi digital terintegrasi pertama di Indonesia. Sistem tersebut mencakup data rekam 
medis elektronik (Electronic Medical Records - eMR) yang terintegrasi dengan sistem 
Enterprise Resource Planning (eRP).

❝Mari bekerja keras, penuh semangat dengan berpikir 
positif dan siap bekerja secara team work.  

Mari lakukan langkah besar ini untuk menuju Mitra 
Keluarga yang lebih baik❞

--Ir. Rustiyan Oen – CEO Mitra Keluarga—

one Giant leap for a Better life, itulah tagline yang 
tengah didengung-dengungkan di lingkungan internal 
Mitra Keluarga. Ya, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 

(MIKA: Indonesia) ini baru saja menggelar kick off terhadap apa 
yang mereka sebut sebagai Proyek Genesis.

Menurut Direktur Proyeknya, Asmin Soendojo, Proyek 
Genesis merupakan salah satu upaya dalam mendukung visi 
misi perusahaan untuk tetap menjadi rumah sakit terbaik 
dan terus berkembang. “Proyek Genesis  merupakan sebuah 
langkah besar MIKA Grup dalam mencari solusi terbaik untuk 
tetap menjadi yang terdepan dengan menerapkan teknologi 
informasi digital terintegrasi pertama di Indonesia,” ujarnya. 

tRAnSFoRMASI tI
Dalam pelaksanaannya, tim Proyek Genesis dibantu oleh dua 
konsultan besar, PT Abyor International dan T-System sebagai 
implementor sistem SAP yang merupakan sistem informasi 
yang terintegrasi di rumah sakit, guna meningkatkan efisiensi 
operasional dan biaya serta meningkatkan pelayanan medis 
pasien. T-System merupakan subsidari dari perusahaan 
telekomunikasi & teknologi global, Deustche Telkom. Selain 
itu, ada Ernst and Young (EY) yang membantu dalam proses 
penyelarasan organisasi, pemetaan business process, dan 
pengelolaan risiko yang mungkin terjadi. 

Hingga saat ini, pencapaian melalui kegiatan oleh tim Proyek 
Genesis telah menyelesaikan kebijakan, bisnis proses, alur kerja 
dan pemilihan implementasi sistem aplikasi yang terintegrasi, 
yaitu SAP (Systems, Applications, and Products in Data 
Processing) dan internal blue print. “Tahap selanjutnya, akan 
dilakukan pemilihan server, data center dan networking, yang 
dilanjutkan dengan melakukan proses blue print, konfigurasi, 
testing sistem dan Go Live,” kata Asmin Soendojo.

SISteM teRInteGRASI
SAP merupakan IT Solution dalam bentuk sistem aplikasi 
yang dikembangkan oleh SAP AG, Jerman. Aplikasi ini 
digunakan untuk memproses semua data yang diperlukan 
untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki oleh suatu 
perusahaan. Module yang akan diimplementasikan adalah 
Cerner i.s.h. dan Cerner i.s.h.med yang merupakan produk SAP 
untuk industri rumah sakit yang terintegrasi, meliputi Patient 
Management, Patient Accounting dan data rekam medis 
(Electronic Medical Record). Solusi industri rumah sakit ini 
akan terintegrasi dengan sistem Enterprise Resource Planning 
(ERP). 

Selanjutnya (MIKA) Kelapa Gading ditetapkan sebagai pilot 
project hingga go live pada 1 Juli 2018. “Namun, pada 1 
Januari 2018, sistem Human Capital Management akan 
diimplementasikan secara serentak di seluruh MIKA Grup,” 
sebutnya, menambahkan bahwa roll out akan dilakukan secara 
bertahap di seluruh MIKA Grup hingga tahun 2022, termasuk 
untuk rumah sakit baru.

Dengan diterapkannya sistem ini, 3 poin penting sebagai visi 
MIKA Grup, yaitu terciptanya  kepuasan pasien yang meningkat 
melalui Patient Experience yang lebih baik, terbangunnya 
standarisasi mutu pelayanan untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi Patient Care dan Patient Safety, serta terciptanya 
sistem pelaporan yang mudah diakses, tepat waktu, akurat dan 
komprehensif, dapat segera diwujudkan. 

Hanya memang, berurusan dengan transformasi hingga 
mencapai goals yang diinginkan tentu tidaklah mudah. “Saat 
ini yang kami utamakan adalah change managementnya dulu. 
Orang-orangnya kita persiapkan terlebih dahulu. Salah satunya 
melalui edukasi terus menerus hingga tiba saatnya Go Live, 1 
Juli 2018,” jelasnya.  (pnst)

❝Dengan dukungan sistem yang terintegrasi, 
kita bisa membuat alur layanan yang lebih nyaman 

kepada pasien❞

--Direktur Regional Mitra Keluarga dr. Nurvantina Pandina, MM—

•	 terunggul dalam teknologi informasi rumah 
sakit yang terintegrasi dan terciptanya Patient 
Experience yang baik, sejak pasien melakukan 
proses perijinan, pendaftaran, hingga proses 
penyelesaian administrasi

•	 Memperbaiki kelemahan sistem saat ini dan 
membawa Mitra Keluarga menjadi Rumah Sakit 
terkini.

Project expectation

•	 Dokumen terintegrasi dan data mudah diakses, real time dengan 
mengutamakan Patient Safety

•	 Sistem aplikasi stabil, cepat dan akurat dengan satu kebijakan di MIKA 
Grup

•	 Sistem tI HRD terintegrasi, komprehensif hingga level korporasi

•	 Sistem pengadaan Rumah Sakit terintegrasi dan memiliki nilai jual yang 
tinggi di mata Supplier

Asmin Soendojo,
Project Director Proyek Genesis

Team Proyek Genesis bersama jajaran Direksi MIKA Grup
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kesehatan

DM dan PJK

Cegah Komplikasi 
Melalui Penanganan 
Secara Holistik

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit 
yang belum dapat disembuhkan secara total. Padahal, 
penyakit yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar 

gula (glukosa) dalam darah ini dapat merusak sel-sel otot 
organ tubuh lain, seperi jantung, ginjal, mata, saraf, dan lainnya 
(komplikasi). 

Menurut dr. Olly Renaldi, Sp.PD-KEMD, diabetes mellitus 
(DM) bisa menyebabkan komplikasi kronik pada berbagai 
organ tubuh, termasuk mekanisme terjadinya komplikasi 
kardiavaskular yang sangat kompleks, karena mencakup 
berbagai mekanisme yang saling berinteraksi. 

Memang, ada berbagai faktor risiko yang berperan dalam 
terjadinya komplikasi kardiavaskular seperti faktor genetik, 
dislipidemia, hipertensi, dan hiperinsulinemia. Namun, yang 
dianggap paling penting saat ini adalah faktor hiperglikemia, 
atau kadar gula darah yang tinggi. 

Hiperglikemia menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi 
vaskular melalui berbagai mekanisme yaitu jalur poliol, 
diasilgiserof, glikasi protein dan mekanisme stres oksidatif. 
“Studi epidemiologik menunjukkan pemicunya disebabkan 
oleh kontrol glukosa darah yang buruk dalam waktu lama. 
Kadar gula dalam darah yang tinggi membuat pembuluh darah 

rusak, sehingga rawan memicu terjadinya penyakit jantung 
koroner,” ujar dr. spesialis penyakit dalam di Mitra Keluarga 
Bekasi dan Bekasi Timur ini.

InDIKASI KoMPlIKASI
Meningkatnya risiko kardiovaskular pada penderita DM 
sering diakibatkan oleh keadaaan DM-nya sendiri, disamping 
kebiasaan-kebiasaan lain seperti merokok, tekanan darah 
tinggi, atau kolesterol tinggi. Namun, manifestasi klinis 
penyakit jantung koroner (PJK) pada penderita DM sama 
dengan non DM. Sebut saja angina pektoris stabil (angina 
yang dipicu aktivitas), angina pektoris tidak stabil (angina yang 
timbul saat istirahat atau saat pergerakan minimal), infark 
miokard akut (IMA), gagal jantung, hingga terjadinya kematian 
mendadak (sudden cardiac death).

Itu sebabnya, kata dr. Olly Renaldi, dibutuhkan pengelolaan 
dan pengendalian DM berupa kriteria terkendali yang harus 
dicapai (baik untuk kadar glukosa darah, A1c, lipid, tekanan 
darah maupun obesitas) untuk mencegah terjadinya 
komplikasi vaskular akibat DM tersebut.

Kemungkinan terjadinya komplikasi PJK pada penderita DM 
sebenarnya dapat diwaspadai, misal, pada penderita DM 
tipe 1, rentang waktu yang cukup lama pada pasein harus 

dijadikan sebagai prediktor penting terhadap kemungkinan 
timbulnya PJK. “Karena DM tipe 1 sering terjadi pada usia 
muda, sementara PJK dapat terjadi pada usia antara 30-40 
tahun,” ungkapnya. 

Sedangkan pada pasien DM tipe2, sering disertai dengan 
berbagai faktor risiko; seperti terjadinya iskemi atau infark 
miokard namun terkadang tidak disertai dengan nyeri 
dada yang khas (angina pektoris). “Keadaaan ini dikenal 
dengan silent myocardikal infarction (SMl). Terjadinya SMl 
pada pasien DM diduga disebabkan oleh adanya gangguan 
sensitivitas sentral terhadap rasa nyeri dan neuropati 
perifer. Pada pasien DM dengan SMl, gejala yang timbul 
biasanya tidak khas seperti mudah capek dan dispepsia,” 
sebutnya.

PenAnGAnAn HolIStIK
Sayangnya, sambung dr. Olly, belum semua penyandang 
DM bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara 
memadai. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 
seperti ketersediaan obat hipoglikemik oral maupun injeksi 
di pusat-pusat pelayanan primer tergolong masih sangat 
terbatas. Sementara, kemampuan petugas kesehatan pun 
belum optimal dalam penanganan kasus-kasus DM, baik 
dalam aspek preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Padahal, untuk pencegahan komplikasi PJK pada penderita 
DM, diperlukan pengendalian berbagai faktor risiko lain 
disamping hiperglikemia, seperti faktor lipid dan tekanan 
darah. Bahkan, untuk mendapatkan hasil pengelolaan 
yang maksimal dalam jangka panjang, diperlukan strategi 
paduan berbagai macam obat hipoglikemik baik oral 
maupun insulin.

dr. olly Renaldi, Sp.PD-KeMD
Mitra Keluarga Bekasi & Bekasi Timur

❝Penderita DM bisa tetap hidup sehat dan 
terhindar dari kemungkinan terjadinya 
komplikasi, termasuk PJK, dengan cara 

mengontrol gula darah agar tetap berada  
di kisaran normal melalui penerapan  
gaya hidup sehat dan pengelolaan  

pengobatan secara holistik❞

Dengan pengelolaan dan pengendalian yang diterapkan secara 
menyeluruh (holistik), pasien penderita diabetes mellitus (DM) dapat 
terhindar dari kemungkinan timbulnya risiko-risiko komplikasi, 
termasuk penyakit jantung koroner (PJK). Meski belum dapat 
disembuhkan secara tuntas, penderita DM tetap dapat hidup sehat dan 
bersahabat dengan penyakitnya.

Mitra Keluarga Bekasi & Bekasi Timur telah menerapkan 
konsep dan inovasi pengobatan DM dengan mengontrol kadar 
gula darah yang agresif dan intensif dengan memanfaatkan 
berbagai pilar pengelolaan DM seperti perencanaan makan, 
kegiatan jasmani dan obat hipoglikemik oral maupun insulin. 

“Selain itu, kami juga menerapkan pengelolaan yang intensif 
terhadap berbagai faktor risiko lain seperti kolesterol, 
kegemukan dan tekanan darah, yang dilakukan secara holistik 
(keseluruhan), dimana kadar gula darah dipertahankan tetap 
berada dalam batas normal, sehingga kondisi pasien bisa tetap 
stabil, sehat dan terhindar dari risiko komplikasi,” ujarnya.   
(Retno)

eblogline.com
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wisata

Pulau Weh

Menapak titik nol Kilometer  
di tapal Batas nusantara
tahukah Anda bahwa ada 2 tugu kembar di Indonesia? Bentuknya sama persis. Bedanya, yang 
satu berada di ujung timur wilayah nusantara, Merauke, Provinsi Papua dan satunya di ujung 
paling barat nusantara, Pulau Weh, Sabang, Provinsi Aceh. Selain napak tilas sejarah, Pulau 
Weh dengan eksotisme keindahan alamnya menjadi target wisatawan domestik maupun 
mancanegara.

Sabang dan Merauke merupakan dua kota di ujung paling 
barat dan paling timur Indonesia yang sama-sama 
memiliki Tugu Nol Kilometer. Ya, siapa yang tak mengenal 

jargon kebangsaan, “Dari Sabang Sampai Merauke,” yang 
menjadi lambang kebhinekaan dan menanamkan patriotisme 
bangsa ini. Bahwa itulah tapal batas negara Indonesia yang 
harus senantiasa terjaga kedaulatannya.

Maka, tidak berlebihan jika di kedua titik batas wilayah 
Nusantara itu dibangun monumen, sebagai penanda sekaligus 

simbol perekat Nusantara dari Sabang di Aceh sampai Merauke 
di Papua. 

Tugu Kilometer Nol merupakan sebuah bangunan setinggi 
22,5 meter dengan bentuk lingkaran berjeruji. Bagian tugu 
dicat putih dan bagian atas lingkaran menyempit seperti 
mata bor. Puncak tugu ini terdapat patung burung Garuda 
menggenggam angka nol dilengkapi prasasti marmer hitam 
yang menunjukkan penanda letak - posisi geografis.

DAyA tARIK WISAtA
Lokasi Tugu Nol Kilometer atau biasa disebut Monumen 
Kilometer Nol. Tugu yang diresmikan oleh mantan Presiden 
BJ Habibie (saat itu menjabat sebagai Menristek), pada tahun 
1997 sebagai penanda letak geografis ini memiliki daya tarik 
sangat kuat sebagai lokasi wisata yang patut di kunjungi. 

Bagaimana tidak. Monumen yang berada di areal Hutan 
Wisata Sabang, tepatnya di Desa Iboih Ujong Ba’u, Kecamatan 
Sukakarya ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan. 
Pulau Vulkanik seluas 60 kilometer persegi yang terletak 
di barat laut Pulau Sumatera atau sekitar Laut Andaman ini 
menyuguhkan Suaka Alam dengan pemandangan pantai dan 
pemandangan alam Pulau Weh yang luar biasa menakjubkan. 

Di pulau ini Anda juga dapat menyaksikan keberadaan Ikan Hiu 
Bermulut Besar. Selain itu Pulau Weh juga merupakan satu-
satunya tempat habitat asli hewan langka Bufo Valhallae yang 
statusnya terancam punah.

Tugu yang berada sekitar 29 km dari pusat Kota Sabang 
itu berdiri di sebuah bukit yang sepi dengan laut biru 
membentang di bawahnya. Pemandangan dari atas bukit 
tampak cantik dengan hamparan laut membiru dan suara 
angin menderu. 

“Tempat ini merupakan sebuah kawasan hutan lindung 
di ujung Pulau Weh. Di sore hari, Anda bisa menyaksikan 
matahari terbenam karena berada ujung paling barat di pulau, 

sekaligus pulau paling barat di wilayah Indonesia,” kata Adnan, 
seorang tokoh masyarakat setempat.

Jadi, alangkah beruntung jika Anda sempat menjejakkan kaki 
di sana. Bayangkan, selain memperoleh sertifikat --dari agen 
perjalanan resmi--  sebagai bukti bahwa Anda pernah berdiri 
di titik nol kilometer Indonesia, Anda bisa sekaligus menikmati 
wisata laut dan bawah laut yang luar biasa eksotis, di Pulau 
Weh. 

“Datanglah ke ujung barat Indonesia ini untuk menapakkan 
kaki Anda di atas titik kilometer nol yang terbuat dari semen 
berbentuk lingkaran berdiameter 50 centimeter. Berdirilah 
di atasnya lalu abadikan fakta historis yang bisa menjadi 
kepuasan dan kebanggaan pribadi,” ucapnya lagi.

Jadi, tak mengherankan jika Tugu ini bukan saja menjadi 
penanda ujung bagian barat Indonesia, tetapi juga menjadi 
obyek wisata sejarah bagi wisatawan domestik maupun 
mancanegara.  (PNST)
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wisata

nAPAK tIlAS Ke PulAu WeH
Ada beragam pilihan yang tersedia dengan bebagai 
tingkatan harga untuk sampai ke titik nol kilometer 
Indonesia, di Pulau Weh, Sabang, Provinsi Aceh. Paling 
utama, tentu menetapkan tujuan awal dari Jakarta dengan 
menggunakan jasa penerbangan ke Bandara Internasional 
Sultan Iskandar Muda, Aceh.

Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang 
terletak di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Anda bisa 
langsung mengarahkan tujuan ke Pelabuhan Ulee Lheue, 
di pesisir Kota Banda Aceh. Ada empat pilihan transportasi 
menuju Pelabuhan Ulee Lheue, yaitu taksi, damri, becak 
motor, dan labi-labi (kendaraan khas Aceh).

Selanjutnya ada dua alternatif menuju Pulau Weh yakni dengan 
kapal cepat atau kapal lambat (feri). Dalam sehari ada tiga 
feri yang berlayar dari pelabuhan Ulee-Lheue (Banda Aceh) 
menuju pelabuhan Balohan (Pulau Weh), yaitu pukul 08.00, 
11.00 dan 16.00. Perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 2 jam 
itu dipatok dengan harga tiket sekitar Rp. 25.000. 

PeSonA WISAtA teRBAIK DI InDoneSIA
Sepanjang jalan menuju lokasi Tugu yang dikelilingi hutan dan 
pantai, tentu merupakan keindahan yang lain lagi. Hal menarik 
sepanjang perjalanan  menuju Tugu Nol Kilometer, Anda bisa 
menemukan spesies monyet di sepanjang jalan. Monyet-
monyet liar inilah yang akan menuntun Anda menuju Tugu 
Nol Kilometer yang berada di sebelah utara Pulau Weh. Jadi, 
tak usah heran jika sesuai dengan kondisinya, jalur ini disebut 
dengan Monkey Road. 

Tapi sabar sebentar, sebelum mencapai Pulau Weh, Anda 
akan ditawarkan untuk menikmati suguhan keindahan Pantai 
Iboih, atau sering disebut dengan Teupin Layeau. Lokasi 
wisata yang banyak menonjolkan berbagai keindahan pantai 
yang membuat Anda terperangah dengan keeksotisannya ini 
terletak di sebelah barat Pulau Weh.

Lebih dari itu, pantai dengan hamparan pasir putih dan air laut 
yang jernih membiru ini sangat menggoda dan memancing 
Anda untuk menikmati kehiatan snorkeling. Maklum, bawah 

Tugu Nol Kilometer di Sabang memiliki kembaran di 
Merauke, Papua, tepatnya di Distrik Sota, Kabupaten 
Merauke, sekitar 75 kilometer dari pusat Kota Merauke 
dan 3 kilometer dari Tugu perbatasan dengan Negara 
Papua New Guinea. Kedua lokasi tugu juga disebut 
sebagai wisata minat khusus yang sering dikunjungi 
tamu-tamu Negara.

tuGu KeMBAR SABAnG - MeRAuKe
laut Pantai Iboih memiliki beragam spesies ikan dan terumbu 
karang yang masih sangat alami. Selain itu Anda juga dapat 
menikmati keindahan Gunung Berapi di bawah permukaan 
laut.

PAntAI PASIR HItAM
Pulau Weh ternyata tidak hanya memiliki pantai nan eksotis 
saja namun juga memiliki banyak peninggalan sejarah Perang 
Dunia II yang salah satunya berada di Pantai Anoi Item. 
Pantai ini adalah satu-satunya pantai berpasir hitam di Pulau 
Weh, bahkan mungkin di seluruh Provinsi Aceh. Konon, pasir 
di pantai ini mengandung nikel yang beratnya 3 kali lipat dari 
pasir hitam lainnya. Jika Anda menginjakkan kaki telanjang di 
pantai, maka akan terasa kalau pasir di pantai ini memang lebih 
besar di banding pasir di pantai lain.

Eksotisme yang dimiliki pantai ini tidak dimiliki oleh pantai lain 
di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Pasirnya yang hitam, 
besar, namun tidak kasar, lautnya yang biru kehijauan, deburan 
ombak yang cukup besar, dan bukit-bukit di sekitarnya, benar-
benar amazing.

Pemandangan Pantai Anoi Itam akan lebih indah jika Anda 
melihatnya dari bunker Jepang yang terletak tidak jauh dari 
pantai. Dari atas bunker, Anda juga bisa melihat luasnya 
samudera berhiaskan gradasi warna biru kehijauan yang 
sangat cantik. Selain itu, Anda juga dapat melihat hamparan 
laut lepas dan Gunung Seulawah.

Puas menikmati eksotisme Pantai Iboih dan Pantai Anam, 
pastikan juga untuk singgah ke Pantai Sumur Tiga. Pantai di 
timur Pulau Weh yang memiliki tiga sumur air tawar. Selain 
unik, pemandangan pantainya sangat mempesona. Hamparan 
pasir putih bersih dan berkilau ditambah panorama sunrise 
di ufuk timur Pantai Weh dipastikan mampu memberikan 
ketenangan dan kedamaian dalam jiwa.

Tidak hanya itu, ketika berada di Naggroe Aceh Darussalam, 
atau tepatnya saat singah ke Pulau Weh, Anda juga memiliki 
kesempatan menikmati Pantai Gapang, sebagai pilihan 
tepat untuk berwisata bahari yang menjadi pelengkap untuk 
menikmati liburan sempurna di Pulau Weh. Bahkan masih 
ada pula pilihan lain yang juga luar biasa, yaitu menikmati 
keindahan bawah laut di Pulau Rubiah yang memiliki julukan 
sebagai Surga Taman Laut. 
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Jika Anda penggemar seafood maka Pulau Weh tentu 
merupakan surga bagi Anda. Karena, hampir seluruh 
pelosok terdapat restoran yang menyajikan berbagai 

macam menu seafood. Yang menarik, hampir semua restoran 
memiliki dan menawarkan menu andalan yang hampir mirip; 
Mie Aceh dan Sate Gurita. Menariknya lagi, menu mie Aceh 
ditawarkan dengan sangat variatif, bahkan bisa dihidangkan 
dengan menambahkan daging, udang atau kepiting.

Menu khas lain yang sangat dijadikan menu favorit di negeri 
Serambi Mekkah ini adalah Sate Gurita. Maklum, makanan laut 
memang menjadi primadona kuliner di provinsi paling barat 
di wilayah Nusantara ini. Namun, dari berbagai jenis makanan 
laut, gurita merupakan salah satu kuliner yang paling unik 
dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Gurita mudah 
ditemui di sekitar perairan dangkal Pulau Weh.

Memanjakan lidah dengan menyantap kedua menu ini 
merupakan pilihan paling pas ketika Anda berwisata ke Aceh. 
Daging gurita terasa kenyal dan gurih, nikmat berbalur bumbu 
kacang yang terhidang. Maknyus! Konon, sekali mencoba, 
dijamin Anda akan ketagihan. Penasaran seperti apa sedapnya 
menu khas tradisional Aceh tersebut?

Hmmm... tidak salah, karena kedua menu tersebut memang 
memiliki cita rasa khas yang sulit dijumpai dalam menu 
masakan tradisional Indonesia pada umumnya. Memang, 
menikmati mie Aceh dan Sate Gurita langsung di tanah Cut 
Nyak Dhien tentu menjanjikan sensasi tersediri. Namun, tidak 
ada salahnya jika ingin meracik dan memasaknya sendiri 
melalui resep yang coba kami hadirkan. Selamat mencoba. 

Menu Khas Nusantara

Sedapnya

Mie Aceh &
Sate Gurita

Karena letaknya dekat dengan laut, menjadikan Pulau Weh sangat kaya dengan hidangan 
lautnya. Itu sebabnya jika memiliki kesempatan singgah di nanggroe Aceh Darussalam, jangan 
lupa mencicipi kuliner khas, Mie Aceh dan Sate Gurita.

❝Bahan Mie Aceh terlihat unik bila dibandingkan 
dengan mie lainnya, terutama perbedaan pada 
bentuknya. Mie yang murni terbuat  dari tepung ini 
berwarna kuning dengan ukuran yang sedikit lebih 
besar dibanding jenis mie pada umumnya❞

ReSeP Mie AceH LeNGKAP

Jika Anda tidak menyukai daging kambing, maka Anda bisa 
menggunakan daging sapi sebagai penggantinya.

•	 Bahan-bahan/bumbu-bumbu: 
200 gram daging kambing 
1 kepiting 
1 lembar daun salam 
750 ml air 
300 gram mi basah bulat, diseduh air panas 
4 siung bawang putih, diiris tipis 
3 butir bawang merah, diiris tipis 
1 buah tomat, dipotong-potong 
50 gram taoge 
50 gram kol, diiris 
1 sendok makan kecap manis 
1/2 sendok teh cuka 
1 1/2 sendok teh garam 
1 sendok teh gula pasir 
300 ml air kaldu sapi 
1 batang daun bawang, dipotong 1 cm 
3 sendok makan minyak untuk menumis

•	 Bumbu Halus: 
6 butir bawang merah 
4 siung bawang putih 
4 buah cabai merah besar, dibuang biji 
2 cm kunyit, dibakar 

1 butir kapulaga 
1/4 sendok teh jintan 
3/4 sendok teh merica 

•	 Bahan Acar Ketimun (aduk Rata): 
3 buah ketimun, dibuang bijinya, dipotong-potong 
1/2 sendok teh garam 
1 sendok teh gula pasir 
1 sendok teh cuka 

•	 Bahan Pelengkap 
100 gram emping goreng

CARA MeMASAK 
Rebus daging kambing dan daun salam dalam air sampai 
matang. Buang airnya. Potong-potong. Panaskan minyak. 
Tumis bumbu halus, bawang putih, dan bawang merah sampai 
harum. Tambahkan daging kambing. Aduk rata.
 
Masukkan tomat, taoge, dan kol. Aduk sampai layu. 
Tambahkan kecap manis dan cuka. Aduk rata. Masukkan air 
kaldu sapi, garam, dan gula pasir. Masak sampai meresap.
 
Tambahkan mie. Masak sampai matang. Menjelang diangkat, 
masukkan daun bawang. Aduk rata. 
Sajikan Mie Aceh dengan acar ketimun dan emping goreng. 

*untuk 3 porsi 
sumber: 1001 resep nusantara

kuliner
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KeLAPA GADiNG KeMAYORAN

SPECIAL EVENT
Natal Anak dengan Panggung Boneka
Sabtu, 17 Desember 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Auditorium Lt.6, MIKA Kemayoran

Corporate Gathering Rekanan 
Kamis, 16 September 2016, Pk. 12.00 - 15.00
Pembicara: dr. Alexander Jayadi, Sp.B(K)V
Auditorium Lt.6, MIKA Kemayoran

SEMINAR AWAM
Pencernaan Pada Anak 
Sabtu, 3 September 2016, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara: dr. Rudi Hartono, Sp.A
Auditorium Lt.6, MIKA Kemayoran

Kupas Tuntas Seputar Kehamilan
Sabtu, 17 September 2016, Pk. 09.00 - 13.00
Auditorium Lt.6, MIKA Kemayoran

SEMINAR ILMIAH
Penanganan Pain Secara Multimedia
Sabtu, 24 September 2016, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara:	 •	dr.	Sugeng	Wibisono,	Sp.AN
	 •	dr.	Metta	Yani,	Sp.S
Auditorium Lt.6, MIKA Kemayoran

Lower Urinary Tract  Symptoms (LUTS)
Sabtu, 22 Oktober 2016, Pk. 09.00 - 13.00

TALK SHOW
Radio Cakrawala 98.3 FM

Selasa,  11 Oktober 2016, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Alexander Jayadi, Sp.B(K)V

Selasa, 13 Desember 2016, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS

SENAM
Diabetes
Setiap hari Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00

Senam Hamil 
Setiap hari Sabtu, Pk. 07.00 - 10.00

PROMO
Promo Paket Kemerdekaan
1	Agustus	-	31	Agustus	2016

Paket Deteksi Jantung Koroner Rp. 1.200.000
1 September - 31 September 2016

Mammografi (Deteksi Kanker Payudara) 
Diskon 40%
1 September - 31 September 2016

Bonedensitometry 20%
1 Oktober  - 31 Oktober 2016

MCU Woman Health 
- Diamond Rp. 4.000.000
- Gold Rp. 2.300.000
- Silver Rp. 1.650.000

MCU Deteksi Jantung Koroner Rp. 1.200.000
1	November	-	30	November	2016

MCU Woman Health 
- Diamond Rp. 4.000.000
- Gold Rp. 2.300.000
- Silver Rp. 1.650.000

Bonedensitometry (Cek Kekeroposan Tulang)
1 Desember - 31 Desember 2016

DONOR
Donor Darah
Kamis, 27  Oktober 2016, Pk. 08.30 - 11.00
Auditorium Lt.6, MIKA Kemayoran

SURAbAYA

SEMINAR AWAM
Bayi Baru Lahir dan Tali Pusar
Sabtu, 10 September 2016
Pembicara: dr. Denny Sujatno, Sp.A
Auditorium Lt 5, MIKA Surabaya
Tentative

Mengenal & Mencegah Nyeri Lutut
Sabtu, 24 September 2016
Pembicara: dr. Quirinus Rijono P, Sp.KFR
Auditorium Lt 5, MIKA Surabaya
Tentative

“Gyn” Check Up
Sabtu, 8 Oktober 2016
Pembicara: dr. Dwi Meinindah, Sp.OG
Auditorium Lt 5, MIKA Surabaya
Tentative

Tulang Sehat Bebas Osteoporosis
Sabtu, 22 Oktober 2016
Pembicara:	dr.	Taufin	Warindra,	Sp.	OT
Auditorium Lt 5, MIKA Surabaya
Tentative

Diabetes adalah Musuh Utama Masyarakat
Sabtu,	5	November	2016
Pembicara: dr. Dany Irawan
Auditorium Lt 5, MIKA Surabaya
Tentative

Teknik Terbaru Penanganan Tumor Otak
Sabtu,	19	November	2016
Pembicara: dr. Asra Al Fauzi, Sp.BS
Auditorium Lt 5, MIKA Surabaya
Tentative

SEMINAR AWAM
Alirkan Cinta Alami Ibu
Minggu,	25	September	2016,	Pk.	09.00	-12.00
Pembicara: dr. Rosalina Josep, Sp.A
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Kelapa	Gading

Cegah Faktor Risiko Penyebab Stroke
Sabtu, 1 Oktober 2016, Pk. 09.00 -12.00
Pembicara:	dr.	F.	Yudiarta,	Sp.S
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Kelapa	Gading

Persiapan, Mitos & Fakta, Kehamilan yang 
Sehat & Aman 
Sabtu, 15 Oktober 2016, Pk. 09.00 -12.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Kelapa	Gading

Indonesia Tangkal Kolesterol
Sabtu, 29 Oktober 2016, Pk. 09.00 -12.00
Pembicara:	dr.	Ignatius	Yansen	NG,	Sp.JP,	FIHA
Auditorium	Lt.	6.	MIKA	Kelapa	Gading

TALK SHOW
Radio Cakrawala 98.3 FM
Operasi Wasir tanpa Bedah dengan Metode 
HALRAR : Efektif, Aman & Nyaman
Selasa, 13 September 2016, Pk. 08.00-09.00 
Pembicara:

Dr. dr. Harmin Sarana, MM, FS, Sp.KL, Sp.B (K) 

PRENATAL CLASS
Senam Hamil & Prenatal Class
Setiap hari Sabtu, Pk. 11.00-12.00
Instruktur: Bidan Terlatih
Pembicara: Bidan/Dokter Spesialis/Dokter Umum
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Kelapa	Gading
*materi dan pembicara dapat berubah sewaktu-waktu

PROMO
*syarat dan ketentuan berlaku

Paket Operasi Katarak dengan Tehnik 
Phacoemulsification
s.d 31 Desember 2016
One Day Care, Biaya Rp. 11.500.000

Paket Operasi Persalinan Sectio
s.d 31 Desember 2016
Biaya mulai Rp. 17.700.000

Paket Operasi Laparascopy
s.d 31 Desember 2016
•	 Usus Buntu Kelas 2 Biaya Rp. 20.500.000
•	 Usus Buntu Kelas 3 Biaya Rp. 18.500.000
•	 Kantung	Empedu	Kelas	2	 Biaya	Rp.	28.000.000
•	 Kantung	Empedu	Kelas	3	 Biaya	Rp.	25.500.000

Paket Sunat Bayi Baru Lahir
s.d 31 Desember 2016
Biaya Rp. 3.450.000

Paket Operasi Wasir/Haemorrhoids/Ambeien 
dengan Metode Halrar
s.d 31 Desember 2016
•	 Kelas 1: Biaya Rp. 29.500.000
•	 Kelas 2: Biaya Rp. 25.500.000
•	 Kelas 3: Biaya Rp. 23.500.000

Cicilan O% dengan BCA Kartu Kredit
s.d	31	Agustus	2017
Cicilan 3, 6 & 12 bulan

Cicilan O% dengan Mandiri Kartu Kredit
s.d 15 September 2017
Cicilan 3, 6 & 12 bulan

DONOR DARAH
Rabu,	9	November	2016,	Pk.	09.00	-	12.00
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Kelapa	Gading

SENAM
Senam Hamil
Instruktur: Bidan, Kamar Bayi, Klinik Laktasi, Gizi, 
Pijat	Bayi,	Pigeon,	Dr.	Brown,	Cell	Safe
Tempat: Auditorion Lt. 5, MIKA Surabaya
Tentative

•	 Setiap Sabtu, Pk. 08.00-09.00
•	 Setiap	Minggu,	Pk.	09.00-10.00

Senam Diabetes
Instruktur: Senam Diabetes
Tempat: Area Parkir Lobby MIKA Surabaya
Tentative

•	 Sabtu, 3 September 2016, Pk. 06.30
•	 Sabtu, 17 September 2016, Pk. 06.30
•	 Sabtu, 8 Oktober 2016, Pk. 06.30
•	 Sabtu, 22 Oktober 2016, Pk. 06.30
•	 Sabtu,	5	November	2016,	Pk.	06.30
•	 Sabtu, 19 September 2016, Pk. 06.30
•	 Sabtu, 10 Desember 2016, Pk. 06.30

PROMO
•	 Screening	Kanker	Paru-paru	 Rp.	 1.480.000
•	 Paket MCU Faktor Risiko Stroke Rp.  4.425.000
•	 Paket Persalinan Sectio Rp.  13.500.000 

Maret s/d Juni 2016
•	 Paket	Persalinan	Normal		 Rp.		 6.100.000 

Maret s/d Juni 2016
•	 Paket Kateterisasi Otak Rp. 12.600.000 

April s/d Desember 2016
•	 Paket	Kateterisasi		Jantung	 Rp.		11.600.000 

April s/d Desember 2016
•	 Paket Khitan di Poli Rp.  1.400.000 

April s/d Desember 2016
•	 Paket Khitan Odc Rp.  2.325.000 

April s/d Desember 2016
•	 Paket Sleeptest Rp.  2.500.000 

April s/d Desember 2016
•	 Paket	Katarak	Ecce	 Rp.	 8.000.000 

April s/d Desember 2016
•	 Paket Katarak Phaeco Rp. 11.000.000 

April s/d Desember 2016
•	 Paket Kuret Rp.  6.000.000 

April s/d Desember 2016

Tempat: Medical Check Up Lt. 3, MIKA Surabaya
Syarat Dan Ketentuan Berlaku, Sesuai Perjanjian
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ciKARANG

SPECIAL EVENT
Roadshow Goes to Company
Healthy	Lifestyle
September - Desember 2016
Pembicara: Dokter Spesialis Penyakit Dalam*
Perusahaan Rekanan

SEMINAR AWAM
Pentingnya Nutrisi Kulit agar Tetap Sehat dan 
Cantik
Sabtu, 17 September 2016, Pk. 08.30 - 11.00
Pembicara:	dr.	Dewi	Anggraini,	Sp.KK
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

Bellydance with Prenagen, Sambut Buah Hati
Sabtu, 15 Oktober 2016*, Pk. 08.30 - 11.00
Pembicara: dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG*
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

Jagalah Kesehatan Jantung Anda
Sabtu,	12	November	2016*,	Pk.	08.30	-	11.00
Pembicara:	dr.	Iman	Yulianto	Suharto,	Sp.JP*
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

Alergi Susu pada Anak
Sabtu, 24 Desember 2016*, Pk. 08.30 - 11.00
Pembicara: dr. Sita Ariyani, Sp.A*
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

TALK SHOW
Health Talk Komunitas
Healthy	Lifestyle
Sabtu, 8 Oktober 2016, Pk. 10.00 - 11.00
Pembicara: dr. Maria Bethamia R
PT	Syncrum	Logistics	Ind

PRENATAL CLASS
Manajemen Laktasi
Sabtu, 19 Oktober 2016, Pk. 11.30 - 12.30
Pembicara: Tim Bidan MKC
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

Diet Sehat bagi Ibu Hamil
Sabtu	19	November	2016,	Pk.	11.30	-	12.30
Pembicara: Desi Indriani, Amd.GZ
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

Inisiasi Menyusui Dini*
Sabtu, 17 Desember 2016, Pk. 11.30 - 12.30
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

SENAM
Klub Senam Ibu Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 11.00
Instruktur: Tim Bidan MKC
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

PROMO
Promo kemudahan pembayaran dengan 
Cicilan 0% (Kartu Kredit)
Sepanjang	tahun	2016

Harga Khusus Paket Operasi Tahun 2016
Sepanjang	Tahun	2016

DONOR
Bakti Sosial
Sabtu, 3 September 2016, Pk. 08.30 - 12.00
Bekerjasama	dengan	PMI	Kab.	Bekasi
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

Donor Darah
Sabtu, 3 Desember 2016, Pk. 08.30 - 12.00
Bekerjasama	dengan	PMI	Kab.	Bekasi
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cikarang

beKASi TiMUR

SEMINAR AWAM
Menjaga Kolesterol dengan Gizi Seimbang
Sabtu, 15 Oktober 2016
Pembicara:
•	 dr. Stella Bella, Sp.GK, M.Gz
•	 dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC

Auditorium Lt.5 MIKA Bekasi Timur

Edukasi Pasien DM
“Bagaimana	Menjaga	Kepatuhan	Diet	Pasien	DM”
Sabtu, 22 Oktober 2016
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

Waspada Serangan Jantung
Sabtu, 30 Oktober 2016
Pembicara:	dr.	Erwin	Setiawan,	Sp.JP
Gereja St. Mikael Bekasi

Can Stress Kill You?
Selasa,08	November	2016
Pembicara:	dra.	Destryna	Nainggolan,	MA
PT. Unilever

Waspada DM seribu Wajah
Sabtu,12	November	2016
Pembicara: dra. Rachelia Salanti
PT. Syncrum

Waspada Serangan Jantung
Minggu,	27	November	2016
Pembicara:	dr.	Erwin	Setiawan,	Sp.JP
Grj. Santa Anna - Duren Sawit

Penyakit Asma pada Kehamilan
Sabtu,	26	November	2016
Pembicara:	dr.	Agustinus	Gatot,	Sp.OG
Auditorium Lt.5 MIKA Bekasi Timur

Waspada DM Seribu Wajah
Sabtu,27 Desember 2016
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
PT.INDOFOOD

SEMINAR ILMIAH
Tatalaksana dan Penanganan Bayi Prematur
Kamis, 27 Oktober 2016
Pembicara:	 •	dr.	Riadhy,	Sp.A
	 •	dr.	Data	Angkasa,	Sp.OG
Auditorium Lt. 5, MIKA Bekasi Timur

TALKSHOW
Penyulit pada Persalinan
Kamis, 06 Oktober 2016
Pembicara:	dr.	Agustinus	Gatot,	Sp.OG
Radio Dakta Bekasi

PRENATAL CLASS
Kuning pada Bayi
Sabtu, 01 Oktober 2015
Pembicara:	dr.	Agustinus	Gatot,	Sp.OG
Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

Penyakit Infeksi pada Kehamilan
Sabtu,	19	November	2016
Pembicara:	dr.	Data	Angkasa,	Sp.OG
Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

Menopause dan Pre Menopause
Sabtu, 24 Desember 2016
Pembicara: dr. Chrisdiono, Sp.OG
Auditorium Lt.5 MIKA Bekasi Timur

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk.10.00 - selesai
Tim Bidan
Auditorium Lt.5 MIKA Bekasi Timur
 
Senam Diabetes Melitus
Setiap Sabtu, Pk.07.00 - 08.30
Area Parkir MIKA Bekasi Timur
 
PROMO
1. Promo Treadmill 
Harga:	Rp.	400.000	

2. Promo MSCT Calcium Score 
Diskon 30%: Rp. 1.400.000,-  

3. USG Payudara 
Diskon 20%: Rp.472.400

 Berlaku sejak 01 September s/d 31 Oktober 2016
*syarat dan ketentuan berlaku
 
Paket Operasi
1. Operasi Sectio Caesaria Rp. 12.500.000
2. Persalinan	Normal	 Rp.	 5.000.000
3. Operasi Usus Buntu 
•	Biasa	 Rp.	 9.000.000 
•	Laparoscopy	 Rp.	15.000.000

4. Operasi Prostat Rp. 21.500.000 
5. Operasi	Wasir	Stapler	 Rp.	17.000.000
6. Operasi Hernia 
•	Biasa	 Rp.	10.000.000 
•	Laparoscopy	 Rp.	15.500.000

7. Operasi Amandel Rp. 8.500.000
8. Operasi Sinusitis Rp. 17.000.000
9. Operasi	Kandung	Empedu 

(Laparoscopy)   Rp. 22.500.000

Berlaku s/d 31 Desember 2016
*syarat dan ketentuan berlaku

Diskon Member Kalbe Family 
1. Laboratorium 10% (sepuluh persen) kecuali 

rujukan, PMI, PA, Paket Mikro, Cross Match, 
Kantong	Darah,	Wing	Needle.

2. MCU diskon 7 % (lima persen) 
•	Royal	Executive	Kalbe	Group 
•	Imperial	Executive	Kalbe	Group 
•	Cardio	Advanced	Kalbe	Group 
•	Cardio	Basic	Kalbe	Group 
•	Classic	Kalbe	Group

3. Kamar perawatan 5% (lima persen) termasuk 
Ruang	Khusus

Berlaku	dari	tanggal	01	September		2015	s/d	31	
Desember 2017
*syarat dan ketentuan berlaku

DONOR
Bakti Sosial
Sabtu,03 Desember 2016
PMI Kabupaten Bekasi

LAIN-LAIN
Gathering Angio
Sabtu, 10 Desember 2016
Pembicara: dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC
Auditorium Lt.5 MIKA Bekasi Timur

TeGAL

SEMINAR AWAM
Waspada Nyeri Kepala Berkepanjangan
Sabtu, 29 Oktober 2016, Pk. 09.00 - selesai
Pembicara:	dr.	Haryo	Teguh,	Sp.S,	Msi,	Med
Auditorium	Lantai	4,	MIKA	Tegal

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 – selesai
Instruktur: Bidan Terlatih
Auditorium	Lantai	4,	MIKA	Tegal

Senam DM (Diabetes Melitus)
Setiap	Sabtu	Minggu	I	&III,	Pk.	07.00	-	08.00
Instruktur Senam
Halaman	Parkir	Belakang	MIKA	Tegal

Gratis:
•	 Cek Gula Darah
•	 Gratis Tensi
•	 Ceramah Kesehatan

LAIN-LAIN
Ramah Tamah Akhir Tahun 2016 Mitra 
Keluarga Tegal Bersama Rekanan
Sabtu, 17 Desember 2016, Pk. 10.00 - 13.00
Auditorium	Lantai	4,	MIKA	Tegal
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cibUbUR

SPECIAL EVENT
Round Table Discussion
Current Update on Heart Disease & Stroke Statistic
Kamis, 20 Oktober, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara:	 •	dr.	Joeristanti,	Sp.JP
	 •	dr.	Yahya	B,	Sp.JP
	 •	dr.	Everhardus,	Sp.S
Gedung	Antam

Dongeng Anak
Hadiah Terindah
Sabtu, 17 Desember, Pk. 09.00 - 12.00
Bersama: Kak Mia
Auditorium Lt. 4, MIKA Cibubur

SEMINAR AWAM
Kuning pada Bayi, Normal atau Bahayakah?
Sabtu, 3 September 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Aryana, Sp.A
Auditorium Lt. 4, MIKA Cibubur

Wujudkan Impian Hadirnya Buah Hati 
Tercinta
Sabtu, 17 September 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Novi	Gracia,	Sp.OG
Auditorium Lt. 4, MIKA Cibubur

Cegah Dimensia Sejak Dini
Sabtu, 1 Oktober 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Everhardus,	Sp.S
Aula Gereja MBSB

SEMINAR ILMIAH
Obstetric Emergency
Seminar Ilmiah IBI
Kamis,	24	November	2016,	Pk.	12.00	-	17.00
Pembicara:	 •	dr.	Gatot	Abdurrazak,	Sp.OG
	 •	dr.	Syarifah,	Sp.A
Auditorium Lt. 4, MIKA Cibubur

PRENATAL CLASS
Setiap hari Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00

•	 Jangan	Panik	Saat	Proses	Persalinan
•	 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
•	 Manfaat	ASI
•	 Nutrisi	yang	Tepat	bagi	Ibu	Hamil
•	 Persalinan	Tanpa	Rasa	Sakit	(Hypnobirthing)

Intruktur: Bidan
Auditorium Lt. 4, MIKA Cibubur

SENAM
Setiap Sabtu

Senam Diabetes Mellitus
Pk. 06.30 - 07.30
Persadia
Halaman Parkir di MIKA Cibubur

DePOK

SPECIAL EVENT
Persembahan Spesial untuk Ibu
Desember 2016

SEMINAR AWAM
Sharing Session Octobreast
Breast Cancer
Sabtu, 8 Oktober 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:

dr.	Budi	Harapan	Siregar,	Sp.B	(K)	Onk
Auditorium Lt. 05, MIKA Depok

Si Manis yang Berujung Kronis
Sabtu, 15 Oktober 2016, Pk. 08.00 - selesai 
Pembicara:

•	 dr.	M.	Arief	Setiawan,	Sp.PD
•	 dr. Laila Hayati, Sp.GK

Auditorium Lt. 05, MIKA Depok

PRENATAL CLASS
Fakta vs Mitos Bayi Baru Lahir
29 Oktober 2016, Pk. 11.00 - selesai
Pembicara: Zr. Anidawarti 
Auditorium Lt. 05, MIKA Depok

beKASi

SPECIAL EVENT
Line Dance
Minggu,	30	Oktober	2016,	Pk.	08.00	-	10.00
Lapangan	Parkir	Ruko	Bekasi	Mas

SEMINAR AWAM
Waspada Osteoartritis
Sabtu, 29 Oktober 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Harjanto	E,	Sp.OT
Auditorium Lt.6, MIKA Bekasi

Cegah dan Atasi Nyeri Punggung Bawah
Sabtu,	19	November	2016
Pembicara: dr. Titik Haryati
PT. Syncrum

SEMINAR ILMIAH
Fixed Dose Combination LABA + LAMA untuk 
Maintenance Treatment pada PPOK
Kamis, 22 September 2016, Pk. 12.00 - selesai 
Pembicara : dr. Anthony D. Tulak, Sp.P, FCCP
Auditorium Lt. 6, MIKA Bekasi  

Diagnosis Infeksi Dengue dan Tatalaksana 
Terkini
Kamis,	24	November	2016,	Pk.	12.00	-	selesai
Pembicara:	dr.	Winarno,	Sp.A
Auditorium Lt.6, MIKA Bekasi

PRENATAL CLASS
Tatalaksana ASI bagi Ibu Bekerja
Sabtu, 22 Oktober 2016, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara:	Zr.	Ns.	Ni	Nyoman	Surti,	S.Kep
Auditorium Lt.6, MIKA Bekasi

Manfaat Pijat Bayi
Sabtu,	19	November	2016,	Pk.	12.00	-	13.00
Pembicara: Bd. Ida Zuraida R
Auditorium Lt.6, MIKA Bekasi

Inisiasi Menyusui Dini
Sabtu, 03 Desember 2016, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara:	dr.	Dwi	Ajeng	Rembulan,	Sp.OG
Auditorium Lt.6, MIKA Bekasi

SENAM
Senam Osteoporosis
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00
Lap. Parkir Depan Apotik Mitra Ruko Bekasi Mas

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

PROMO
Diskon 50% Pemeriksaan Bonedensitometry
Berlaku 01 Maret 2016 s/d 31 Desember 2016
•	 1	organ		 Rp.	176.000
•	 2	organ		 Rp.	266.000
•	 3	organ		 Rp.	321.000
•	 Whole	Organ		Rp.	339.000

Promo Papsmear
Berlaku	01	Oktober-30	November	2016
•	 Paket Gold Rp.345.000,- 
(Papsmear+Bilas	Vagina+Laboratorium)

•	 Paket Silver Rp.210.000,- 
(Papsmear)

Kalbe Family
Berlaku	01	November	2015	s/d	31	Desember	2016
•	 Laboratorium 10%
•	 MCU 7%
•	 Kamar Perawatan 5%

Cicilan BCA
Program	cicilan	tanpa	bunga	(0%) 
untuk transaksi minimum Rp. 1 juta, dalam satu 
kwitansi. 
Dengan	pilihan	cicilan	3/6/12	bulan
Berlaku		01	September	2016	s/d	31	Agustus	2017

Lingkup	Cicilan:
•	 Layanan	Poliklinik	Gigi
•	 Medical Check Up
•	 Farmasi
•	 Laboratorium
•	 Radiologi
•	 Pembayaran	Rawat	Inap/ODC/Endoskopi/

Hemodialisa
•	 Pembayaran	Uang	Muka	Awal	Operasi,	

Pembayaran Rawat Inap 
(baik	angsuran	deposit	maupun	biaya	akhir	
rawat inap)

Promo USG 4D
Berlaku	17	Agustus	2016-31	Desember	2016
•	 USG 4D  Rp. 725.000
•	 USG 3D  Rp. 520.000
•	 USG 4D Intip  Rp. 450.000

Mengenal Pijat Pelancar Asi
26	Novemberr	2016,	Pk.	11.00	-	selesai
Pembicara:	Bd.	Sri	Nurhayati
Auditorium Lt. 05, MIKA Depok

Ibu Hamil & Hipertensi
10 Desember 2016, Pk. 11.00 - selesai
Pembicara: dr. Alexy Oktoman, Sp.OG
Auditorium Lt. 05, MIKA Depok

SENAM
Senam Diabetes Melitus
Rabu & Sabtu, Pk. 07.00 - 09.00

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - selesai

PROMO
Promo Khusus Diskon 10%
Pemegang	Kartu	Margo	Citizen,	Margo	City
Februari-Desember 2016

Promo Cicilan 0% Kartu Kredit Mandiri
s/d Desember 2016

Promo Cicilan 0% Kartu Kredit BCA
s/d	Agustus	2017

Promo Paket Khusus Mitra Keluarga Depok 
1. Persalinan	Normal	 Rp.	 4.700.000
2. Persalinan Sectio Cesaria Rp. 11.500.000
3. Operasi	Katarak	Fakoemulsifikasi	Rp.	 7.000.000
4. Operasi Usus Buntu 
•	Biasa	 Rp.	 9.900.000 
•	Laparaskopi	 Rp.	17.000.000

5. Operasi	Kandung	Empedu 
•	Biasa	 Rp.16.500.000 
•	Laparaskopi	 Rp.	25.000.000

6. Operasi	Wasir	Stappler	 Rp.17.000.000
7. Kateterisasi	Jantung	Diagnostik 

Mulai Rp.8.650.000

DONOR
A Drop for Life
17 Desember 2016, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium Lt. 05, MIKA Depok

Senam Hamil
Pk. 10.00 - 11.00
Instruktur: Bidan
Auditorium Lt. 4, MIKA Cibubur

PROMO
Promo Paket Operasi
s/d 31 Desember 2016

1. Persalinan
•	 Normal		 Rp.	 3.500.000
•	 Caesar  Rp. 10.800.000
•	 Caesar	+	MOW		 Rp.	 11.800.000 

2. Operasi Usus Buntu
•	 Biasa  Rp. 8.300.000
•	 Laparoskopi  Rp. 14.500.000 

3. Operasi Batu Ampedu 
•	 Laparoskopi  Rp. 20.000.000 

4. Operasi Amandel Khusus Anak Rp. 6.200.000

DONOR
Setetes Darah Anda Bermakna bagi Sesama
Sabtu,	5	November	2016,	Pk.	09.00	-	12.00
PMI
Auditorium Lt. 4, MIKA Cibubur
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WARU

SEMINAR AWAM
Deteksi Dini Penyakit Jantung Koroner
Sabtu, Oktober 2016, Pk. 09.00 - 11.00
Auditorium	Lt.6,	MIKA	Waru

Penyebab, Pengobatan dan Pencegahan 
Penyakit TBC
Sabtu,	November	2016,	PK.	09.00	-	11.00
Auditorium	Lt.6,	MIKA	Waru

Hidup Sehat Melawan Obesitas
Sabtu, Desember 2016, Pk. 09.00 - 11.00
Auditorium	Lt.6,	MIKA	Waru

PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Setiap	Sabtu	&	Minggu,	Pk.	10.00	-	12.00
Pembicara: Bidan, Fisioterapis & Ahli Gizi
Auditorium	Lt.6,	MIKA	Waru
informasi	&	pendaftaran:
031-8543111 / 031-8542111 ext. 1551, 1552, 1553

SENAM
Senam Diabetes
•	 Sabtu, 29 Oktober 2016, Pk. 07.00 - 09.00
•	 Sabtu,	19	November	2016,	Pk.	07.00	-	09.00
•	 Sabtu, 17 Desember 2016, Pk. 07.00 - 09.00
Auditorium	Lt.6,	MIKA	Waru
Informasi	&	Pendaftaran:
 031-8543111 & 031-8542111

PROMO
Paket Persalinan & Operasi
•	 Persalinan	Normal	(3	hari)	 Rp.		 6.000.000
•	 Persalinan Caesar (3 hari) Rp.  12.750.000
•	 URS Rp.  15.750.000 

(2 hari, tidak termasuk DJ stent)     
•	 ATE	Dewasa	(2	hari)	 Rp.		13.400.000
•	 ATE	Anak	(2	hari)	 Rp.		12.300.000
•	 Appendektomi (3 hari) Rp.  11.750.000
•	 Herniotomi (3 hari) Rp.  12.200.000
•	 Hemorhoid Rp.  12.600.000 

(3 hari, tanpa stapler)

KeNJeRAN

SPECIAL EVENT
Lomba Anak
Senyum Ceria
Sabtu,	5	November	2016,	Pk.	08.00	–	16.00
Lobby Lt. 1, MIKA Kenjeran

SEMINAR AWAM
Pencegahan & Penanganan Osteoporosis
Sabtu,22 Oktober 2016, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara:	dr.	Ida	Yuanita,	Sp.KFR
Auditorium Lt. 6, MIKA Kenjeran

Diabetes Mellitus & Komplikasinya
Sabtu,	19	November	2016,	Pk.	09.00	–	12.00
Pembicara:	dr.	Prettysun	Ang	Mellow,	Sp.PD
Auditorium Lt. 6, MIKA Kenjeran

PRENATAL CLASS
Persiapan Persalinan
Sabtu	&	Minggu,	Pk.	08.00	–	10.00
Instruktur: Bidan
Auditorium Lt. 6, MIKA Kenjeran

SENAM
Senam Osteoporosis
Rehabilitasi Medik
Pk. 07.00 – 08.00
Parkir Lobby, MIKA Kenjeran

•	 Sabtu, 8 & 22 Oktober 2016
•	 Sabtu,	5	&	19	November	2016
•	 Sabtu, 3 & 17 Desember 2016

PROMO
•	 Pap Smear  Rp.  300,000 

21 April s/d 31 Desember 2016
•	 Vaksin Kanker Serviks  Rp.  2,700,000 

21 April s/d 31 Desember 2016
•	 Paket	Eksisi	Keloid		 Rp.		 3,000,000 

1 Maret s/d 31 Desember 2016
•	 Paket	Cryosurgery		 Rp.		 4,000,000 

1 Mei s/d 31 Desember 2016
•	 Paket	Persalinan	Normal				Mulai		Rp.		 5,000,000 

27 Februari s/d 31 Desember 2016
•	 Paket Persalinan Sectio      Mulai  Rp. 10,500,000 

27 Februari s/d 31 Desember 2016
•	 Paket Appendiktomy  Rp. 11,500,000 

1 Maet s/d 31 Desember 2016
•	 Paket Laser Varises Mulai  Rp. 25,500,000 

1 Februari  s/d 31 Desember 2016

•	 Paket Khitan ( Poli )  Rp. 1,450,000 
1 Juni s/d 31 Desember 2016

•	 Paket	Khitan	(	Ruang	Operasi)		 Rp.	2,900,000 
1 Juni s/d 31 Desember 2016

KALiDeReS

SEMINAR AWAM
Kenali Gejala dan Risiko Stroke Sebelum 
Terlambat
Sabtu, 8 Oktober 2016, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Thomas Hendry, Sp.S
Auditorium Lt. 6, MIKA Kalideres

Komplikasi Diabetes Melitus
Sabtu,	12	November	2016,	Pk.	09.00	–	12.00
Pembicara: dr. Paskalis A. Gunawan, Sp.PD
Auditorium Lt. 6, MIKA Kalideres

Gangguan Mata pada Penderita Diabetes 
Melitus
Sabtu,	26	November	2016,	Pk.	09.00	–	12.00
Pembicara: dr. Victor Crist. Sp.M
Auditorium Lt. 6, MIKA Kalideres

Kupas Tuntas HIV/AIDS
Sabtu, 3 Desember 2016, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Paskalis A. Gunawan, Sp.PD
Auditorium Lt. 6, MIKA Kalideres

TALK SHOW
Radio Sonora 92.0 FM

Kenali Gejala Mendadak Stroke
Jumat, 28 Oktober 2016, Pk. 08.00 – 09.00
Pembicara: dr. Thomas Henry, Sp.S

Kenali Penyakit Glaukoma, Pencegahan serta 
Pengobatannya
Jumat,	25	November	2016,	Pk.	08.00	–	09.00
Pembicara: dr. Victor Crist. Sp.M

PROMO
1. Medical Check Up “Deteksi Dini Jantung”
•	 Paket A: Rp. 445.000 

Termasuk: Jasa Tindakan Dokter Spesialis 
Jantung	&	Pembuluh	Darah,	Pemeriksaan	EKG,	
Pemeriksaan Treadmill

•	 Paket B: Rp. 595.000 
Termasuk: Jasa Tindakan Dokter Spesialis 
Jantung	&	Pembuluh	Darah,	Pemeriksaan	
EKG,	Pemeriksaan	Treadmill,	Pemeriksaan	Echo	
Doppler

•	 Paket C: Rp. 995.000 
Termasuk: Jasa Tindakan Dokter Spesialis 
Jantung	&	Pembuluh	Darah,	Pemeriksaan	
EKG,	Pemeriksaan	Treadmill,	Pemeriksaan	Echo	
Doppler, Pemeriksaan Doppler Carotis

 
 Berlaku 1 September s/d 31 Desember  2016

2. Sunat
•	 Bius Lokal Rp. 2.200.000
•	 Bius Umum Rp. 3.300.000

 (dilakukan oleh Dokter Spesialis Bedah)
 s/d 31 Desember 2016

3. Persalinan Ekonomis
•	 Normal	Rp.	3.390.000
•	 Caesar Rp. 8.100.000

4. Persalinan VIP
•	 Normal	Rp.	10.950.000
•	 Caesar Rp. 18.900.000

5. Persalinan SVIP
•	 Normal	Rp.	13.800.000
•	 Caesar Rp. 21.900.000
s/d 31 Desember 2016

6. Usus Buntu
•	 Open Rp. 7.600.000
•	 Laparoskopi Rp. 15.700.000
s/d 31 Desember 2016

7. Orthopaedi (Bedah Tulang)
•	 Total Knee Replacement (TKR) 

Rp. 89.000.000
•	 Total Hip Replacement Cementles (THR) 

Rp. 96.000.000
s/d 31 Desember 2016

•	 Kuretage	(ODC)	 Rp.		 5.775.000
•	 Katarak (ODC) Rp.  6.500.000

Paket MCU
•	 Paket	Anggrek	 Rp.		 390.000
•	 Paket Brassia Rp.  1.100.000
•	 Paket Casablanca Rp.  1.750.000
•	 Paket Tulip Rp.  1.650.000 

(pre-marital wanita)
•	 Paket Tulip Rp.  1.900.000 

(pre-marital pria)

Paket MCU Jantung
Mulai	dari	Rp.	990.000	(harga	normal	1,4	juta)
(Incl:	Lab,	treadmil,	konsultasi	dengan	dokter	
jantung)

Paket MCU Wanita
Rp.	550.000	(harga	normal	Rp.	740.000)
(Papsmear & USG Mamae)
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KELAPA GADING 
Health talk

Menggalang Peran Serta Masyarakat 
dalam Penanggulangan DBD

Musim penghujan kerap dituding sebagai penyebab timbulnya 
wabah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Padahal, 
penyakit yang disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti ini 
timbul karena kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap 
lingkungan.

DKI Jakarta sebagai salah satu daerah endemis DBD, 
perlu melakukan upaya penanggulangan secara terus 
menerus. Dalam kaitan itulah, Puskesmas Kelapa Gading 
bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa 
Gading mengadakan Health Talk sebagai salah satu upaya 
pemberdayaan masyarakat dan kader-kader kesehatan di 
Puskesmas dalam mengantisipasi potensi DBD.

Melalui acara Health Talk yang menghadirkan pembicara dr. 
Aulia Jusuf, AHK, PhD dari Mitra Keluarga Kelapa Gading  itu, 
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan 
masyarakat terhadap lingkungan, terutama lingkungan ‘kurang 
sehat’ yang berpotensi pada kehadiran jentik nyamuk aedes 
aegypty. 

KEMAYORAN
Gathering Survivor Cancer

Membangun optimisme Melawan 
Kanker

Ada peristiwa yang menarik dalam rangka memperingati Hari 
Kemerdekaan Indonesia di Wisma Loka Wiratama Cisarua, 
Bogor. Bagaimana tidak, tak kurang dari 150 orang survivor 
cancer beserta keluarga tampak menikmati kemeriahaan 
acara yang dibuka dengan tarian-tarian persembahan CISC. 
Selanjutnya, mereka tampak asik menikmati games yang 
berlanjut dengan melakukan senam yoga yang dipandu oleh 
perwakilan dari Pink Shimmerink.

Suasana menikmati outbond dan gathering bertajuk 
“MERDEKA DARI KANKER” itu merupakan hasil kerjasama 
Mitra Keluarga Kemayoran, CISC, dan Pink Shimmerink, yang 

berlangsung selama 2 hari (Selasa, 16 Agustus – Rabu 17 
Agustus 2016). Acara tersebut ditujukan untuk memfasilitasi 
para survivor cancer bisa menikmati kebersamaan penuh 
kegembiraan guna membangun optimisme dalam 
menghadapi kanker.

Selain menikmati suasana kebersamaan, para survivor 
cancer dan keluarga yang hadir juga memperoleh suguhan 
kegiatan edukasi kesehatan yang menghadirkan pembicara 
dr. Liva Wijaya, Sp.OG dan dr. Maisie M.E Johan, Sp.RAD yang 
membahas tentang Deteksi Dini Kanker Serviks. Di akhir acara, 
Mitra Keluarga Kemayoran dan CISC memberikan doorprize 
menarik dan grand doorprize berupa Paket MCU Women 
Health.

Pada kesempatan itu, penyelenggara juga melakukan 
kunjungan ke Sekolah Kesehatan Al-Ikhlas, dalam rangka 
memberikan edukasi kesehatan dengan menampilkan 
pembicara dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS (Spesialis Bedah 
Payudara) dari Mitra Keluarga Kemayoran yang membahas 
tentang Darurat Kanker Payudara Kartini Indonesia. Kegiatan 
edukasi yang dihadiri sekitar 200 peserta yang merupakan 
siswa-siswi Sekolah Kesehatan Al-Ikhlas itu tampak antusias 
mengikuti acara tersebut. Apalagi, tersedia beragam hadiah 
menarik bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan 
pembicara. 

BEKASI
Seminar Awam

Bahaya nyeri Sendi lutut pada usia lanjut

DEPOK
Health talk

Menjaga Kesehatan lambung

Mitra Keluarga Depok kembali menyelenggarakan Health Talk 
Bersama Komunitas Senam PERSADIA unit Mitra Keluarga 
Depok. Acara tersebut digelar di Auditorium Mitra Keluarga 
Depok, pada Sabtu, 18 Juni 2016. Tentu saja mengingat Health 
Talk berlangsung di tengah nuansa bulan Ramadhan, maka 
pembicara dr. Indah Gianawati, Sp.PD sengaja memilih topik 
yang berkaitan erat dengan aktivitas puasa Ramadhan. Bahkan, 
kegiatan Health Talk kali ini pun dilengkapi dengan Tausyiah 
hingga ditutup dengan acara buka puasa bersama. 

Mitra Keluarga Bekasi kembali bekerjasama 
dengan Kalbe Ethical Customer Care 
(KECC) menyelenggarakan Seminar Awam 
yang bertempat di Auditorium lantai 6, 
Mitra Keluarga Bekasi. Tema yang dibahas 
kali ini mampu menarik perhatian 147 
peserta seminar yang sangat antusias 
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
osteoartritis. 

Seminar yang menghadirkan pembicara 
dr. Tito Sulaksito, Sp.OT-FICS dari Mitra 
Keluarga Bekasi itu tampak berhasil 
menyampaikan informasi mengenai tanda 
dan gejala, deteksi dini, serta terapi nyeri 
sendi pada lutut. “Support your joint. They 
support you” merupakan pesan pembicara 
agar senantiasa menjaga kondisi lutut. Pada 
kesempatan itu, dr. Tito juga memberikan 
kiat-kiat olahraga yang baik untuk 
mencegah nyeri sendi. 

Tak heran, sesi diskusi dan tanya-jawab 
berlangsung meriah dan interaktif. 
Apalagi, KECC menyemarakkan suasana 
seminar dengan menggelar kuis dan 
games yang manjanjikan berbagai hadiah 
menarik, hingga acara ditutup dengan 
pemberian doorprize. Lebih dari itu, peserta 
dipersilakan melakukan pemeriksaan gula 
darah dan kepadatan tulang secara gratis di 
penghujung acara seminar. 
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BEKASI TIMUR
Seminar Ilmiah 

Kelainan Konginital pada Anak

Kebanyakan bayi yang lahir dengan kelainan bawaan 
umumnya terlahir dari orang tua yang sama sekali tidak 
memiliki gangguan kesehatan maupun faktor risiko kesehatan. 
Bahkan, wanita hamil yang telah mengikuti semua nasihat 
dokter agar kelak melahirkan bayi yang sehat pun tidak luput 
dari kemungkinan melahirkan bayi dengan kelainan bawaan.

Kelainan Bawaan (Kelainan Kongenital) adalah suatu kelainan 
pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang 
ditemukan pada bayi ketika dilahirkan. Kongenital bisa menjadi 
penyebab yang sangat penting dalam terjadinya abortus, lahir 
mati atau kematian segera setelah dilahirkan.

Topik menarik itulah yang dipaparkan oleh dr. Ruankha 
Bilommi, Sp.BA selaku narasumber dalam acara Seminar 
Awam yang mengangkat tema Kelainan Konginital pada Anak,  
yang diselenggarakan oleh Mitra Keluarga Bekasi Timur, pada 
Sabtu, 30 Juli 2016, silam  

Pada kesempatan itu, dr. Ruankha juga memaparkan bahwa 
kelainan bawaan dapat disebabkan oleh faktor genetik, 
lingkungan, maupun faktor-faktor lain yang tidak diketahui. 

Umumnya kelainan bawaan dipercaya disebabkan oleh 
interaksi antara faktor genetik dan lingkungan.

“Lingkungan dapat menjadi penyebab terjadinya kelainan 
bawaan, misalnya bila kesehatan ibu terganggu atau terpapar 
bahan kimia atau penyakit tertentu. Jika seorang ibu memiliki 
infeksi tertentu (misalnya rubella) pada saat hamil, ini dapat 
menyebabkan kelainan bawaan. Alkohol yang dikonsumsi ibu 
hamil dapat menyebabkan sindrom alkohol pada janin, dan 
obat-obatan tertentu yang dikonsumsi ibu pada saat hamil 
dapat menyebabkan kelainan bawaan,” ungkap dr. Ruankha 
kepada sekitar 100 peserta yang berasal dari perusahaan 
asuransi rekanan serta masyarakat Bekasi dan sekitarnya. 

CIKARANG
Seminar Ilmiah 

Hypertension and Hyperglycemia -  
the Deadly Duet

Mitra Keluarga Cikarang menyelenggarakan seminar ilmiah 
dengan tema “Hypertension and Hyperglycemia, The Deadly 
Duet”. Seminar tersebut menghadirkan pembicara dr. Hyhot 
Mausar, Sp.PD selaku dokter spesialis penyakit dalam dan 
dr. Serly, Sp.S selaku dokter spesialis saraf Mitra Keluarga 
Cikarang. 

Seminar yang mengangkat tema sangat menarik ini 
berlangsung singkat, padat, namun sangat informatif. Tak 
heran, acara seminar yang dihadiri oleh dokter umum, baik 
dokter perusahaan rekanan maupun dokter umum yang 
berdomisili di kawasan Cikarang dan sekitarnya itu tampak 
antusias mengikuti jalannya seminar. 

Melalui seminar ilmiah yang digelar Mitra Keluarga Cikarang, 
pada Sabtu, 12 Mei 2016  dan ditutup dengan pemberian 
doorprize menarik kepada para peserta itu, diharapkan dapat 
menjadi ajang dalam meningkatkan ilmu pengetahuan bagi 
para dokter umum di wilayah Cikarang. 

CIBUBUR
Bakti Sosial

Makna Setetes Darah Bagi Sesama

Setetes darah Anda sangat bermakna bagi sesama. Ungkapan 
tersebut menggambarkan betapa berharganya setitik darah, 
terutama bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 

Donor darah memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. 
Donor darah merupakan suatu kegiatan sosial yang mulia. 
Dengan melakukan aktivitas ini, pendonor dan penerima 
donor sama-sama akan merasakan manfaat dari sisi sosial dan 
sisi kesehatan. 

Mengingat donor darah merupakan kegiatan yang sangat 
bermanfaat, baik bagi orang lain maupun bagi pendonor 
sendiri, Mitra Keluarga Cibubur secara rutin menyelenggarakan 
kegiatan Bakti Sosial Donor Darah. 

Gelar Baksos donor darah kali ini dilaksanakan pada Sabtu, 
14 Mei 2016, di Auditorium lantai 4 Mitra Keluarga Cibubur. 
Acara yang dimulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.00 ini 

berhasil menjaring pendonor dari kalangan masyarakat umum 
dan karyawan di lingkungan internal Mitra Keluarga Cibubur. 

Melalui kegiatan rutin Baksos donor darah ini, diharapkan 
masyarakat semakin mengerti akan pentingnya donor darah. 
Selain memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan, 
pendonor juga bisa memperoleh manfaat yang sangat 
positif, yaitu menjadi ajang check-up gratis. Karena, sebelum 
pengambilan darah dilakukan, pendonor akan diperiksa 
kesehatannya oleh petugas. Dengan demikian, pendonor bisa 
segera mengetahui apabila ia mengidap suatu penyakit yang 
serius. 

KALIDERES
Seminar Kesehatan

Mengenal lebih Dekat Bahaya 
osteoarthritis dan osteoporosis

Mitra Keluarga Kalideres bekerjasama dengan Gereja Kristus 
Yesus (GKY) Citra Garden 2 mengadakan seminar kesehatan 
dalam Persekutuan Komisi Kaleb dengan tema “Mengenal 
Lebih Dekat Bahaya Osteoarthritis dan Osteoporosis”. 
Seminar Kesehatan yang digelar pada Kamis, 28 Juli 2016 ini 
menghadirkan narasumber dr. Daffodilone Cahyadi, Sp. OT 
dan dr. Agatha Narinda, Sp. KFR. 

Pada kesempatan itu, dr. Daffodilone Cahyadi, Sp. OT 
mengawali Seminar Kesehatan tersebut dengan membahas 
tentang oateoarthritis sebagai salah satu kondisi dimana 

sendi-sendi tulang terasa sakit dan kaku. Selain itu, dipaparkan 
pula osteoporosis yang merupakan kondisi saat kualitas 
kepadatan tulang menurun. Kondisi tersebut umumnya baru 
ditemukan retak pada tulang, setelah pasien mengalami jatuh 
ringan. Retak pada pergelangan tangan, tulang pinggul, dan 
tulang belakang adalah kasus yang paling banyak ditemui pada 
penderita osteoporosis.

Sesi kedua menghadirkan pembicara dr. Agatha Narinda, Sp. 
KFR yang membahas mengenai metode terapi penanganan 
yang baik bagi pasien osteoathritis dan osteoporosis. Seminar 
kesehatan dalam Persekutuan Komisi Kaleb ini ditutup dengan 
sesi tanya jawab serta pembagian souvenir untuk peserta 
yang mengajukan pertanyaan dan pembagian doorprize bagi 
peserta yang beruntung. Para peserta seminar sangat antusias  
terhadap acara ini, mereka pun berharap akan diadakan lagi 
seminar kesehatan dengan tema-tema yang lebih menarik. 
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TEGAL
Hut RI 71 

Cara Mitra Keluarga tegal 
Memperingati Hari Kemerdekaan 
Indonesia

tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT-RI) yang 
ke 71 pun memperoleh porsi kemeriahan dengan berbagai 
kegiatan menarik sebagai tanggal, bulan dan tahun Istimewa 
bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Mitra Keluarga 
Tegal.
 
Yang menarik, panitia acara peringatan HUT RI di Mitra 
Keluarga Tegal, Tina Arianti telah mempersiapkan konsep 
perayaan melalui beragam perlombaan seperti futsal, bola voli, 
tarik tambang, hingga lomba dance. Baik peserta kelompok 
putra maupun putri telah mengikuti kompetisi yang telah 
dimulai sejak tanggal 10 – 16 Agustus 2016.

Jadi, bisa dibayangkan betapa meriahnya hari-hari menjelang 
peringatan hari Kemerdekaan RI di Mitra Keluarga Tegal. Yang 
pasti semua lomba yang dilaksanakan berlangsung cukup 
ketat namun penuh keakraban. 

Hingga puncak acara lomba, unit house keeping berhasil 
menjadi juara satu lomba futsal untuk kelompok putra maupun 

putri, serta juara satu untuk lomba voli putri. Sementara, unit 
security keluar sebagai pemenang lomba voli putra. 

Di akhir acara, MC meminta kepada seluruh peserta dan para 
penonton yang hadir untuk bersama-sama menyanyikan lagu 
Hari Merdeka dan ditutup dengan acara potong tumpeng dan 
ramah tamah sambil menikmati makan bersama. Kebersamaan 
dan kemeriahan itu pada akhirnya melahirkan harapan agar 
acara-acara serupa yang bisa semakin mempererat hubungan 
antar setiap unit dijadikan agenda rutin tahunan di Mitra 
Keluarga Tegal. 

SURABAYA
Seminar Awam 

Mempersiapkan Anak dengan Autisme 
untuk Sekolah dan Mandiri

Sabtu, 6 Agustus 2016, Mitra Keluarga Surabaya mengadakan 
Seminar Awam yang bertemakan ‘Mempersiapkan Anak 
dengan Autisme untuk Bersekolah dan Mandiri’ oleh dr. 
Sasanti Yuniar, Sp.KJ (K) bertempat di Auditorium lantai 5 Mitra 
Keluarga Surabaya. Acara yang dimulai pada pukul 09.30 WIB 
ini dihadiri oleh 82 peserta yang datang dari berbagai kalangan 
masyarakat umum, orang tua, hingga guru dari beberapa 
sekolah berkebutuhan khusus.

Autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang 
kompleks dan terbawa sejak lahir. Kondisi ini biasanya akan 

berlanjut hingga dewasa dan harus dilakukan upaya intensif 
yang menyeluruh untuk perbaikan kemampuannya. Namun, 
autisme bukan merupakan kesalahan orang tua.

Autisme merupakan suatu spectrum disorder, gejalanya bisa 
sangat bervariasi dengan kombinasi yang luas, mulai dari 
ringan hingga berat. Walaupun ada kriteria diagnosis yang jelas 
dan digunakan oleh seluruh dunia, akan tetapi anak maupun 
individu dewasa dengan autisme dapat memperlihatkan 
kombinasi gejala yang luas dengan derajat keparahan yang 
bervariasi pula, sehingga kemampuan mereka juga tidak sama. 
Nama diagnosisnya adalah Gangguan Spektrum Autisme 
(GSA).

Penyebab autisme sampai saat ini belum dapat dipastikan, 
sehingga pengobatannya pun menjadi sangat bervariasi. Tidak 
sama persis untuk setiap individu. GSA merupakan kondisi 
seumur hidup, sebagian besar individu dengan autisme akan 
membutuhkan support dari keluarga maupun lingkungan 
sepanjang hidupnya. Karena itu target penanganan utama 
adalah berusaha membuatnya mampu mandiri di masa 
dewasa nanti.

Dalam seminar ini disampaikan tentang ciri-ciri Gangguan 
Spektrum Autisme (GSA), mulai umur berapa harus waspada, 
bagaimana penanganannya secara umum, hingga titik berat 
penjelasan mengenai penggunaan visual support untuk 
mengajarkan pemahaman serta komunikasi. 
Topik pembahasan ini terbukti menarik. Terlihat dari antusias 
peserta melalui banyaknya pertanyaan yang diajukan, hingga 
acara berakhir yang ditutup dengan pembagian doorprize 
pada pukul 12.30, atau sedikit molor  dari waktu yang 
dijadwalkan. WARU

Seminar Awam 

Deteksi Dini Alergi Demi 
Perkembangan Anak

Gatal, diare dan batuk; tiga gejala itu termasuk tanda-tanda 
alergi pada anak yang harus diwaspadai orang tua sejak dini. 
Masalah tersebut menjadi pokok bahasan dalam seminar 
bertajuk Pastikan Alergi Tidak Menghambat Potensi si Kecil 
yang diadakan Mitra Keluarga Waru pada 4 Juni 2016. 

Menurut dr. Ari Setyawati Sp.A, salah seorang pemateri, alergi 
bisa dilihat melalui berbagai gejala pada anak. Gatal dan kulit 
kemerahan paling sering ditemukan. Begitu juga muntah dan 
diare yang kerap dialami balita. Selain itu, batuk yang tidak 
kunjung sembuh, merupakan manifestasi allergen yang tidak 
boleh diremehkan. 

Pemateri lainnya, dr. Prastiya Indra Gunawan, Sp.A 
mengatakan alergi mengancam setiap anak dengan 
manifestasi yang berbeda-beda. Dengan gejala yang 
beraneka ragam, orang tua harus jeli dalam memperhatikan 
perkembangan anak. Alergi tidak bisa sembuh total, 
namun skrining sejak dini sangat diperlukan untuk menjaga 
perkembangan potensi anak. 

KENJERAN
tAlK SHoW 

World Hepatitis Day 2016

Dalam rangka memperingati World Hepatitis Day, yang jatuh 
pada 28 Juli 2016, Mitra Keluarga Kenjeran bekerjasama 
dengan salah satu Perusahaan Rekanan yaitu PT. Pertamina 
(Persero), menyelenggarakan Seminar Kesehatan tentang 
Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hepatitis.

Acara diselenggarakan di kantor PT Pertamina (Persero) 
pada Selasa 26 Juli 2016 dan dihadiri sekitar 78 karyawan PT 
Pertamina yang terdiri dari jajaran Direksi, Dokter Perusahaan 
dan staf. Talk show dikemas dalam suasana yang hangat 
dengan menghadirkan narasumber, Dokter Spesialis Penyakit 
Dalam Mitra Keluarga Kenjeran: dr. Prettysun Ang Mellow, 
Sp.PD.

Selain untuk memperingati World Hepatitis Day, acara ini 
merupakan Program Rutin Marketing Mitra Keluarga Kenjeran 
dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan kerjasama 
dengan perusahaan rekanan. 
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*Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini.
*Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com

K e L A P A  G A D i N G b e K A S iK e M A Y O R A N

PeNYAKiT DALAM
dr. candra Wibowo, Sp.PD
Senin - Jumat: 07.00-10.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 18.00-21.00

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: 09.00-12.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-12.00

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

PeNYAKiT DALAM - GASTROeNTeRO 
HePATOLOGi
dr. Robert  Tedjasaputra, Sp.PD-KGeH
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 19.00-21.00
Sabtu: 18.00-19.00

PeNYAKiT DALAM - DiAbeTeS & 
eNDOKRiN
Dr. dr. F. eliana Taufik, Sp.PD-KeMD
Senin: 08.00-12.00 & 17.00-20.00
Jumat - Sabtu: 08.00-12.00
Minggu: 08.00-12.00 & 15.00-19.00

PeNYAKiT DALAM - iMUNOLOGi
dr. Nanang Sukmana, Sp.PD-KAi
Senin: 19.00-21.00
Selasa, Kamis & Jumat: 19.00-20.30 
Sabtu: 18.00-19.00

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. Albertus Sewianto, Sp.JP
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 08.00-15.00
Selasa & Kamis:

08.00-15.00 & 20.00-21.00

dr. Vireza Pratama, Sp.JP, FiHA
Senin - Sabtu: 17.00-20.00

dr. budiyanto, Sp.JP
Senin - Sabtu: 15.00-15.30

dr. Radityo Prakoso, Sp.JP
Senin - Sabtu: 09.00-12.00

PeNYAKiT DALAM
dr. Andry Sultana, Sp. PD
Senin: 09.00-12.00
Selasa & Kamis: 13.30-18.30
Rabu & Jumat: 09.00-12.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 13.30-18.00

dr. boedi Tedjodiharjo, 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

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
Selasa & Jumat: 16.30-18.00

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

PeNYAKiT DALAM - GiNJAL & 
HiPeRTeNSi
dr. chandra iM, Sp.PD-KGH
Senin & Kamis: 19.00-21.00
Jumat: 16.00-18.00

PeNYAKiT DALAM - GASTROeNTeRO 
HePATOLOGi
dr. Herry Purbayu, Sp.PD-KGeH
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.00 
Sabtu: 15.00-17.00

PeNYAKiT DALAM - PeNYAKiT DARAH & 
KANKeR
dr. S. Ugroseno Yb, Sp.PD-KHOM
Selasa & Kamis: 19.00-20.00

dr. elizabeth Haryanti, Sp.PD
Senin - Sabtu: 16.30-18.30
*dengan perjanjian

PeNYAKiT DALAM - PeNYAKiT TROPiS
dr. erwin Astha T, Sp.PD-KPTi
*dengan perjanjian

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. iswanto Pratanu, Sp.JP (K), FiHA
Senin atau Sabtu
*dengan perjanjian

Dr. dr. J. Nugroho eP, Sp.JP (K), FiHA, 
FAScc
Senin - Jumat: 19.00-21.00
Sabtu: 12.00-13.00

dr. Theresia Mukti W, Sp.JP
Senin - Jumat: 12.30-14.00

dr. irwan Gondosudjianto, Sp.JP, FiHA
*dengan perjanjian

S U R A b A Y A

PeNYAKiT DALAM
dr. Felix Prabowo Salim, Sp.PD
Senin, Rabu & Kamis:

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

dr. Fransisca 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, Rabu & Jumat: 15.30-18.00
Selasa & Kamis: 15.30-20.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 15.30-19.00
Minggu: 09.00-11.00

dr. Mutiara Yasmin iskandar, Sp.PD
Senin – Jumat: 10.00-14.00
Sabtu: 13.00-16.00

PeNYAKiT DALAM - DiAbeTeS & 
eNDOKRiN
dr. Dante S.H, Sp.PD, PhD, KeMD
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 16.00-21.00
Sabtu: 12.00-16.00

PeNYAKiT DALAM - GASTROeNTeRO 
HePATOLOGi
DR. dr. Murdani A, FAcG, Sp.PD-KGeH, 
FiNASiM
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00

dr. indra Marki, Sp.PD-KGeH
Senin – Jumat: 18.00-21.00

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

PeNYAKiT DALAM - PeNYAKiT DARAH & 
KANKeR
Dr. dr. chospiadi irawan, Sp.PD-KHOM
Senin & Kamis: 19.45-selesai

PeNYAKiT DALAM - HATi
dr. FX. Pridady, Sp.PD-KGeH
Senin – Sabtu: 09.30-11.00

PeNYAKiT DALAM - PeNYAKiT TROPiS
Dr. dr. Leonard Nainggolan, Sp.PD-KPTi
Selasa & Jumat: 17.00-20.00
*dengan perjanjian

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP
Senin – Jumat: 11.00-18.00
Sabtu: 09.00-14.00

Prof. dr. bambang budi Siswanto, MD, 
PhD, FiHA, FAScc, FAPSc, FAcc, FScAi
Rabu: 20.00-21.00*
Sabtu: *
*dengan perjanjian

Prof. Dr. dr. Triatmo budijuwono, Sp.JP
Senin, Kamis & Sabtu: 16.00-19.00

dr. Albertus Sewianto, Sp.JP
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 17.00-19.00

dr. Surya Dharma, Sp.JP
Senin & Kamis: 19.00-21.00
Sabtu: 10.00-12.00

dr. budiyanto, Sp.JP
Senin – Jumat: 08.00-15.00
Sabtu: *dengan perjanjian

dr. ika K Dhanudibroto, Sp.JP
Selasa: 08.00-11.00
Jumat: 15.00-18.00
* dengan perjanjian

JANTUNG & PeMbULUH DARAH (Ahli 
Gangguan irama Jantung)
Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP
Selasa & Rabu: 18.00-21.00
Sabtu: 10.00-14.00

dr. ignatius Yansen NG, Sp.JP, FiHA
Senin – Jumat: 16.00-21.00
Sabtu: 12.00-16.00

beDAH JANTUNG - THORAX
dr. Mukhlis Hanafiah, Sp.bTKV
*dengan perjanjian

dr. budi Gunawan, Sp.bTKV, FiHA
*dengan perjanjian

dr. Arinto bono Adji H.S, Sp.bTKV
Jumat: 15.00-17.00

D e P O K

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. bona Dwiramajaya, Sp.JP
Senin – Jumat: 08.00-14.00

dr. Wisnoe Pribadi, Sp.JP, FiHA
Senin – Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Yahya b. Juwana, Sp.JP, FiHA, PhD
Senin & Jumat: 08.00-17.00
Selasa – Kamis: 08.00-14.00

dr. Sri Diniharini, Sp.JP
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00

dr. Joeristanti Si, Sp.JP
Selasa: 16.00-19.00
Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-12.00

PeNYAKiT DALAM
dr. Adang Sabarudin, Sp.PD
Senin – Jumat: 09.00-14.00 & 17.00-
20.00
Sabtu: 09.00-11.30

dr. David Kristanto, Sp.PD
Senin , Selasa,Kamis & Sabtu: 09.00-14.00 
& 16.00-19.00
Rabu & Jumat : 09.00-14.00

dr. Tri Sutowo, Sp.PD
Senin, Rabu & Jumat: 08.30-14.00 & 
18.00-20.30
Selasa, Kamis  & Sabtu: 08.30-14.00

dr. Yusalena Sophia i, Sp.PD
Senin - Kamis & Sabtu: 08.00-14.00 
&17.00-20.00
Jumat: 17.00-20.00

PeNYAKiT DALAM - DiAbeTeS & 
eNDOKRiN
dr. Olly Renaldi, Sp.PD, K-eMD
Senin & Rabu: 08.40-10.30 & 16.00-19.30
Selasa & Kamis: 08.40-10.30 & 16.00-
19.00
Jumat: 08.40-10.30
Sabtu: 08.40-11.30

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. erwin Surjana Setiawan, Sp.JP
Senin, Jumat & Sabtu: 08.00-14.00
Selasa - Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-19.00

dr. Faris basalamah, Sp.JP, FiHA, FAPSic
Senin: 10.00 -14.00 & 17.00-19.00
Selasa - Jumat: 16.00-19.00
Sabtu: 10.00 -14.00

dr. isman Firdaus, Sp.JP (K), FiHA, FAPSic, 
FeSc, FScAi
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00
Sabtu: 18.00-20.00
*dengan Perjanjian

PeNYAKiT DALAM
dr. etty Aminah, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 15.00-17.30
Rabu & Sabtu: 15.00-17.00

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 & Sabtu: 10.00-14.00

dr. Kunkun Achmad M, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu:

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

dr. Santi christiani Gultom, Sp.PD
Senin: 10.30-14.00 & 17.30-20.00
Selasa & Rabu: 08.00-14.00 & 17.30-20.00
Kamis: 08.00-14.00
Jumat: 10.30-17.00
Sabtu: 17.30-20.00*
* dengan perjanjian

PeNYAKiT DALAM - DiAbeTeS & 
eNDOKRiN
dr. Olly Renaldi, Sp.PD-KeMD
Senin, Rabu & Jumat: 10.30-14.30
Selasa & Kamis:

10.30-14.30 & 19.00-20.00
Sabtu: 11.30-14.00 & 17.00-20.00

PeNYAKiT DALAM - GASTROeNTeRO 
HePATOLOGi
dr. Suwito indra, Sp.PD-KeGH
Senin & Rabu: 10.30-14.00
Selasa, Kamis & Jumat: 10.00-14.00

PeNYAKiT DALAM - GiNJAL & 
HiPeRTeNSi
dr. Santoso chandra, Sp.PD-KGH
Rabu: 16.30-18.30

PeNYAKiT DALAM - PeNYAKiT DARAH & 
KANKeR
DR. dr. Dody Ranuhardy, Sp.PD-KHOM, 
FiNASiM
Selasa & Kamis: 19.00-21.00
Sabtu: 10.00-12.00

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. M. Djamal A.Hasan, Sp.JP
Senin & Jumat: 10.00-14.00 & 16.00-18.00
Selasa & Kamis: 10.00-14.00
Rabu & Sabtu: 10.00-14.00 & 16.00-20.00

dr. M. Ma’mun, Sp.JP
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 18.00-21.00
Rabu: 20.00-21.00
Sabtu: 14.00-16.00

dr. Faris basalamah, Sp.JP, FiHA
Senin, Rabu & Sabtu: 08.00-10.00
Selasa & Kamis: 15.00-18.00

b e K A S i  T i M U R
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PeNYAKiT DALAM
dr. ika Mariani Ratna Dewi, 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. Rusdiyana ekawati, Sp.PD
Rabu: 09.00-13.00

PeNYAKiT DALAM – GiNJAL & 
HiPeRTeNSi
dr. Widodo, Sp.PD-KGH
Selasa & Kamis: 16.00-18.00

PeNYAKiT DALAM – ReMATOLOGi
Dr.dr. Yuliasih, Sp.PD-KR
Selasa & Rabu: 13.00-15.00*
* dengan perjanjian

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. Samuel Sudanawidjaja, Sp.JP (K), FiHA
Senin & Kamis: 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-12.00*
*dengan Perjanjian

dr. Ratih R. Pasah, Sp.JP
Senin: 10.00-12.00
Selasa: 18.00-20.00
Rabu& Jumat: 10.00-12.00 & 18.00-20.00

K e N J e R A N

PeNYAKiT DALAM
dr. Paskalis Andrew G., Sp.PD
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 16.00-20.00
Selasa & Sabtu: 08.00-12.00

PeNYAKiT DALAM – GiNJAL & 
HiPeRTeNSi
dr. Rita Naya, Sp.PD-KGH
Senin & Jumat: 08.00-10.00 
Rabu: 08.00-11.00 
* dengan perjanjian

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. Johan Winata, Sp.JP
Senin, Selasa, Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis & Sabtu: 08.00-12.00

dr. Joeristanti S, Sp.JP
Selasa: 17.00-20.00
Kamis: 16.00-19.00

K A L i D e R e SW A R U

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

PeNYAKiT DALAM
dr. Daru Jaka Sulistya, M.Sc, Sp.PD
Senin – Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. iwandheny Sepmeitutu, M.Sc, Sp.PD
Senin – Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

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

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

dr. Said baraba, Sp.PD
Selasa & Kamis: 12.00-13.00

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. Arbi Lizarda, Sp.JP
Selasa & Kamis: 12.00-14.00

dr. Min Athoilah, Sp.JP
Senin & Rabu: 16.00-18.00

dr. Wasril Wazar, Sp.JP
Senin & Rabu: 14.00-15.00
Kamis: 14.30-15.00

T e G A L

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

dr. Hery Agung Samsu Alam, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Rabu & Jumat: 08.00-13.00

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. iman Yulianto Suhartono, Sp.JP
Senin: 08.00-15.00
Selasa & Jumat:

08.00-10.00 & 16.00-20.00
Rabu: 08.0014.00 & 18.30-20.30
Kamis: 08.00-14.00 & 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-10.00

dr. Himawan Wicaksono, Sp.JP
Senin: 18.00-20.00
Selasa & Sabtu: 11.00-13.30
Rabu: 16.00-18.00
Jumat: 10.30-12.00

c i K A R A N G c i b U b U R

PeNYAKiT DALAM
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. Ferdinand Andy Kasim, Sp.PD
Senin – Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-20.00

dr. bona Adhista, Sp.PD
Senin – Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Jumat: 08.00-13.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-19.00

dr. Amanda Pitarini, Sp.PD
Rabu & Jumat: 18.00-20.00

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. Joeristanti S, Sp.JP
Senin & Rabu: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa, Kamis & Jumat: 08.00-14.00
Sabtu: 17.00-20.00

dr. bona Dwiramajaya, Sp.JP
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-14.00

PeNYAKiT DALAM
dr. Sony Sujatno, M. Kes, 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: *dengan perjanjian

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

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

dr. Utama budi Saputra, Sp.PD
Rabu & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu & Minggu: 18.00-20.00

dr. Yuswanto Setyawan, Sp.PD
Senin & Rabu: 14.00-19.00
Selasa: 14.00-18.00
Kamis: 17.00-21.00

JANTUNG & PeMbULUH DARAH
dr. R. Rukma Juslim, Sp.JP, FiHA
Senin & Jumat: 19.00-21.00

dr. R. Moh. budiarto, Sp.JP, FiHA
Selasa: 19.00-20.30
Rabu: 10.00-12.00 & 19.00-21.00
Kamis: 13.00-14.00
Sabtu: 10.00-12.00

dr. Widyawan P, Sp.JP, FiHA
Senin, Selasa & Jumat:

08.00-09.00 & 14.00-15.30
Rabu & Sabtu: 08.00-09.00
Kamis: 08.00-09.00 & 19.00-20.30



JAbODeTAbeK TeGAL & SURAbAYA

beKASi
Jl. Jendral Ahmad Yani
Tel. (021) 885 3333, Fax. (021) 884 2550
bekasi@mitrakeluarga.com

DePOK
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TeGAL
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SURAbAYA
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surabaya@mitrakeluarga.com

cibUbUR
Jl. Transyogi
Tel. (021) 843 11 777, Fax. (021) 843 11 661
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KeLAPA GADiNG
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Tel. (021) 4585 2700, Fax. (021) 4585 2727
kelapagading@mitrakeluarga.com

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

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

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

WARU
Jl. Jend. S. Parman No.8, Sidoarjo
Tel. (031) 8542 111, Fax. (031) 8534 333
waru@mitrakeluarga.com
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Temukan lokasi kami di:

mitrakeluarga.com @mitrakeluarga

life.love.laughter.
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Promo 
Paket 
Operasi

Kepada Keluarga Indonesia,
Mitra Keluarga bangga dapat melayani kesehatan Anda dan keluarga 
sejak tahun 1989. Kami akan terus melayani dengan kasih, memberikan 
tawa kepada jiwa dan menyentuh kehidupan sesama dengan penuh kasih 
sayang. Kami akan menyambut Anda dengan senyum dan hati terbuka.

Mitra Keluarga

*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Promo Paket Operasi
1. Operasi Sectio Caesaria Rp. 12 Juta
2. Persalinan Normal Rp. 5 Juta
3. Operasi Usus Buntu

•	Biasa	 Rp.	 9	Juta
•	Laparoscopy	 Rp.	 15	Juta

4. Operasi Prostat Rp. 21,5 Juta
5. Operasi Wasir Stapler Rp. 17 Juta

6. Operasi Hernia 
•	Biasa	 Rp.	 10	Juta
•	Laparoscopy	 Rp.	15,5	Juta

7. Operasi Amandel Rp. 8,5 Juta
8. Operasi Sinusitis Rp. 17 Juta
9. Operasi Kandung 
 Empedu  (Laparoscopy) Rp. 22,5 Juta

Mitra Keluarga Bekasi timur
Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut, Margahayu,

Bekasi Timur 17113 Tlp. 021 8 9999 222,
bekasitimur@mitrakeluarga.com

www.mitrakeluarga.com

Informasi lebih lanjut Hubungi:
Counter Poli Bedah: 021 8 9999 222
Ext. 1555/1556 (Senin s/d Sabtu Pk. 08.00 - 21.00)
Counter Rawat Inap: Ext. 1550/1551 (24 Jam)

Bekasi Timur

Dear Pasien Mitra Keluarga,
Menanggapi adanya kebutuhan akan layanan khusus untuk penyakit 
jantung yang aman, nyaman, canggih dan berkualitas telah hadir di 
beberapa cabang Mitra Keluarga, Heart and Vascular Center. Dengan 
didukung oleh petugas, perawat dan dokter-dokter yang profesional 
kami berikan yang terbaik untuk Anda dan Keluarga Anda.

Salam,
Mitra Keluarga



*Syarat & Ketentuan Berlaku

Informasi:
Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok
Telp. (021) 77210 700/800 Ex. 0 / Cust. Service 1005

mitrakeluarga.com @mitrakeluarga

• Persalinan normal Rp. 4.700.000

• Persalinan Sectio Cesaria Rp. 11.500.000

• operasi Katarak Fakoemulsifikasi Rp. 7.000.000

• operasi usus Buntu Biasa Rp. 9.900.000

• operasi usus Buntu laparaskopi Rp. 17.000.000

• operasi Kandung empedu Biasa Rp. 16.500.000

• operasi Kandung empedu laparaskopi Rp. 25.000.000

• operasi Wasir Stappler Rp. 17.000.000

• Kateterisasi Jantung Diagnostik Mulai Rp. 8.650.000

PAKeT KHUSUS*

Depok

Periode

life.love.
laughter.

Karena Anda 
adalah 

keluarga

31 
Desember 

2016

Semangat untuk hidup yang lebih baik,
terinspirasi dari hangatnya cinta dan senyuman keluarga

life.love.laughter.


